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KATA PENGANTAR 

Laporan Akhir Tahunan 2017 Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) ini  

merupakan gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017. Dalam laporan 

ini disampaikan pula berbagai kegiatan yang tidak secara langsung mendukung ketercapaian 

IKU tersebut, berupa kegiatan sebagai implementasi dari Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan (RKAT) FPSD Tahun 2017. Adapun gambaran IKU tersebut berisi 

ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja yang memuat target kinerja yang dirumuskan dalam 

indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017, Akuntabilitas Kinerja yang meliputi capaian 

kinerja dan realisasi anggaran, dimana setiap indikator kinerja dilakukan analisis capaian 

kinerja dengan membandingkanantara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan 

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian tiga tahun terakhir, 

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan, serta analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. 

Berbagai upaya dilakukan sebagai  realisasi tujuan FPSD,dan  menuangkannya 

melalui langkah-langkah strategis sesuai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan target 

yang hendak dicapai, serta sesuai dengan visi UPI yaitu leading and outsanding, serta upaya 

yang dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017. 

Kebijakan dalam bidang pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk 

mengembangkan mutu pendidikan khususnya dalam bidang disiplin ilmu pendidikan seni dan 

desain serta pendidikan disiplin ilmu seni dan desain. Upaya peningkatan kualitas pendidikan 

dilaksanakan, baik secara internal, mapun eksternal. Upaya pengembangan tersebut tetap 

berlandaskan pada pilar keimanan dan ketaqwaan, serta dengan memberi kesempatan kepada 

seluruh sivitas akademika secara profesional dan proporsional.   

Sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian di FPSD 

diarahkan pada kajian-kajian seni dan pendidikan seni, baik dari aspek pembelajaran, 

penciptaan, maupun pengkajian. Hal tersebut dapat menjawab isu-isu strategis yang saat ini 

berkembang.   

FPSD melakukan berbagai kerjasama dengan institusi  dan perguruan tinggi lain, serta 

kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, selain itu dalam rangkamenciptakan kehidupan 

kampus yang dinamis dilakukan berbagai kegiatan berupa peningkatan kesejahteraan 
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mahasiswa, serta kreativitas dan aktifitas mahasiswa, untuk membentuk insan Indonesia 

cerdas komprehensif dan kompetitif. 

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya terus dilakukan,dengan melakukan berbagai 

perbaikan dan penambahan sumber daya. Penambahan fasilitas yang semakin baik, termasuk 

berbagai kegiatan dengan berbasis komputer, baik kegiatan akademik, keuangan, sarana 

prasarana maupun kegiatan kepegawaian. 

Untuk mendukung berjalannya berbagai program kerja yang telah disusun, maka 

dukungan sumber dana, baik yang bersumber dari non PNBP maupun  BOPTN serta Income 

Generating Unit (IGU) akan terus dimanfaatkan, sehingga FPSD akan terus berkembang dan 

memberikan kontribusi pada masyarakat khususnya dalam bidang seni dan pendidikan Seni. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk  dapat 

mendukung dan mewujudkan cita-cita Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi World 

Class University. Aamiin. 

Bandung16 Januari  2018 

Dekan, 

 

 

 

Dr. Zakarias S. Soeteja, M.Sn. 

NIP  196707241997021001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sejak berdiri pada tanggal 9 September 2014, FPSD UPI sudah banyak melakukan 

berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Realisasi dari tujuan FPSD 

ditunjukan dengan melakukan penguatan  peran kekayaan seni budaya dan desain Indonesia 

sebagai bahan kajian utama dalam pengembangannya, sekaligus ingin menempatkan posisi 

UPI yang berdaya saing global dalam bidang seni budaya dan desain. FPSD terus melakukan 

berbagai  peran UPI di masyarakat dalam bidang seni dan desain, dengan melakukan  

langkah-langkah strategis dalam rancangan Renstra FPSD di masa mendatang yang memuat 

visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan target yang hendak dicapai, serta sesuai dengan visi 

UPI yaitu leading and outstanding. 

Sebagai bagian dari UPI, FPSD membuat rencana capaian sesuai dengan rencana 

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 untuk mendukung rencana capaian yang sudah 

ditetapkan oleh UPI. Dengan menetapkan rencana capaian tersebut, FPSD memiliki arah yang 

jelas dalam menentapkan kebijakan untuk mencapai rencana capaian yang sudah ditetapkan 

dalam IKU. Untuk mencapai rencana tersebut dituangkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan 

FPSD, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2017 

1. Visi FPSD UPI 

Visi FPSD UPI adalah: 

Menjadi fakultas pelopor dan unggul dalam disiplin ilmu pendidikan seni dan desain 

serta pendidikan disiplin ilmu seni dan desain di Asia. 

2. Misi FPSD UPI 

Misi FPSD UPI adalah: 

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan seni dan desain yang 

responsif, antisipatif, dan inovatifyang berorientasi pada penyiapan Dosen dan 

tenaga profesional seni dan desain sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar 

nasional dan internasional; 

b. Mengembangkan ilmu pendidikan dan disiplin ilmu seni dan desain yang 

berlandaskan pada pilar keimanan dan ketaqwaan, berkualitas unggul, profesional 

dan berwawasan kebangsaan dalam rangka pembangunan nasional dengan otonomi 

daerah dan kompetisi global;  
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c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam 

bidang pendidikan dan profesi seni dan desain yang dapat meningkatkan 

kemaslahatan kehidupan masyarakat; serta 

d. Membangun dan memperkokoh jejaring dan kemitraan lokal, nasional, dan 

internasional dalam bidang pendidikan dan disiplin seni dan desain di semua lini dan 

jalur pendidikan dan nonkependidikan. 

3. Tujuan FPSD UPI 

Tujuan kelembagaan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain  UPI adalah:  

a. Menghasilkan  tenaga kependidikan dan profesional di bidang seni dan desain yang 

responsif, antisipatif, dan inovatif serta profesional sebagaimana yang 

dipersyaratkan oleh standar nasional dan internasional. 

b. Mengembangkan keilmuan dalam ilmu pendidikan seni dan desain dan pendidikan 

disiplin ilmu seni dan desain yang sesuai dengan nilai-nilai dasar keimanan dan 

ketaqwaan, objektivitas, aplikatif dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan 

pembangunan bangsa melalui otonomi daerah dan persaingan global. 

c. Memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, langsung 

maupun tidak langsung  dalam bidang pendidikan seni dan desain serta disiplin ilmu 

seni dan desain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat 

lokal, nasional dan regional. 

 

d. Memberikan dukungan secara konkrit dalam pengembangan sumber daya manusia 

kreatif di Indonesia dalam rangka peningkatan industri dan ekonomi melalui 

pendidikan seni dan desain yang mampu bersaing di tingkat regional dan 

internasional. 
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BAB II 

PERENCAAN KINERJA 2017 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FPSD, pelaksanaan program pada tahun 

2017 mengacu pada prioritas pengembangan universitas untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh UPI. Dari 23 indikator rencana target  capaian yang ditetapkan UPI di dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU), FPSD merencanakan 22 rencana capaian, sedangkan sebagai 

target sasaran kerja yang dituangkan dalam  RKAT tahun 2017  dari enam kebijakan, 

ditetapkan 32 program dan 169 kegiatan, baik di tingkat fakultas maupun departemen. 

Adapun target capaian FPSD pada tahun 2017  adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) FPSD UPI TAHUN 2017 

N

o 
Indikator Kinerja 

Satua

n 

Target 

UPI 

Tahun 

2017 

Unit Kerja 
Program 

dan 

Kegiatan 

2017 

Startegi 

Pencapaian 

Program 

dan 

Kegiatan 

2017 

Capaian 

Tahun 

2016 

Target 

Tahun 

2017 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Jumlah mahasiswa 

yang teregistrasi 
Orang 36,518 1,331 1,396 

Pembimbing

an akademik 
Optimalisasi 

peran dosen 

wali 

2 
Jumlah mahasiswa 

yang berwirausaha 
Orang 350 - 25 

PKM 

Kewirausaha

an 

Workshop 

Penyusunan 

Proposal 

PKM-W 

3 
Jumlah lulusan 

bersertifikat 

kompetensi 
Orang 525 - 10 

Kemitraan 

dengan 

Asosiasi 

Pendidik 

Seni 

Kolaborasi 

aktif FPSD-

APSENI 

4 
Jumlah lulusan 

yang langsung 

bekerja 
Orang 2000 - 30 

Bimbingan 

Karir/Tracer 

Studi 

Optimalisasi 

bimbingan 

karir calon 

lulusan 

5 
Jumlah prototipe R 

& D --> TRL 6 
Buah 2 - - 

- #VALUE! 

6 
Jumlah Prodi 

Terakreditasi A 
Prodi 115 2 2 

Akreditasi 

Program 

Studi 

Pendampinga

n 

Penyusunan 

Borang 

Akreditasi 

7 

Perolehan 

sertifikasi 

manajemen mutu 

standar 

Sertifi

kat 
6 1 1 

Sertifikasi 

ISO 
Implementasi 

ISO 



7 

 

internasional 

8 
Rata-rata Lama 

Studi 
Semes

ter 
7.97 9.4 8.5 

Peningkatan 

kualitas 

PBM 

Optimalisasi 

peran dosen 

wali, 

Penyelenggar

aan Semester 

Padat 

9 
IPK Rata-rata 

(diatas 3,3) 
% 71 68 71 

Peningkatan 

kualitas 

PBM 

Pengembang

an 

SAP/Silabus. 

Bahan Ajar 

10 

Persentase 

mahasiswa lulus 

tepat waktu (8 

semester) 

% 63 31 40 

Peningkatan 

kualitas 

PBM 

Penyelenggar

aan Semester 

Padat 

11 
Masa tunggu kerja 

alumni di bawah 1 

tahun 
% 64 - 65 

Bimbingan 

Karir/Tracer 

Studi 

Optimalisasi 

Bimbingan 

karir calon 

wisudawan 

12 
Jumlah Publikasi 

Internasional 

terindeks 
Judul 500 - 10 

Visiting 

profesor, 

Penulisan 

artikel ilmiah 

Pendampinga

n penulisan 

artikel ilmiah 

13 
Jumlah Perolehan 

HKI  
HKI 180 - 25 

Pengusulan 

HKI Dosen 
Pendampinga

n pengusulan 

HKI 

14 
Jumlah Perolehan 

paten 
Paten 4 - 2 

Pengusulan 

hak paten 
Pendampinga

n pengusulan 

hak paten 

15 
Jumlah Penerbitan 

buku ber ISBN 
Judul 150 - 2 

Hibah 

Penerbitan 

buku 

Seleksi 

naskan 

penerbitan 

buku 

16 
Jumlah jurnal yang 

diterbitkan : 
        

    

  
a. Nasional 

terakreditasi 
Jurnal 2 - - 

    

  
b. Tidak 

terakreditasi 
Jurnal 120 1 1 

Pengelolaan 

jurnal ilmiah 
Optimalisasi 

Penerbitan 

jurnal 

RITME & 

Ontologi 

(online dan 

cetak) 

17 

Jumlah Prodi yang 

siap melaksanakan 

Program 

Pendidikan Profesi  

Prodi 32 - 1 

Pengembang

an PPG Seni 
Penyusunan 

kurikulum 

PPG Seni 

18 Jumlah dosen yang Orang 1,150 - 63     
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tersertifikasi 

19 Jumlah Guru Besar Orang 100 1 2     

20 
Persentase Dosen 

Bergelar Doktor  
% 50 38 45 

    

21 
Jumlah mahasiswa 

peraih medali emas 

nasional  
Mhs 20 - 4 

Peningkatan 

kualitas 

ormawa 

Pengembang

an bakat dan 

minat, PKM 

dan LKTIM, 

keikutsertaan 

pada lomba 

tk nasional 

22 
Jumlah mahasiswa 

peraih medali emas 

internasional 
Mhs 15 - 2 

Peningkatan 

kualitas 

ormawa 

Pengembang

an bakat dan 

minat, PKM 

dan LKTIM, 

keikutsertaan 

pada lomba 

tk 

internasional 

 

Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RKAT dan direncanakan akan dilaksanakan  

di lingkungan FPSD adalah sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan, 

berkeadilan (equitable) dan menjunjung tinggi keberagaman, terdiri dari 66 kegiatan, 

dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.141.519.020,00. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset unggulan bidang keilmuan,  

kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, 

dan internasional, terdiri dari 30 kegiatan, dengan rencana anggaran 495.930.000,00. 

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan 

menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, 

pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat, 

terdiri dari lima kegiatan dengan rencana anggaran Rp. 129.840.000,00. 

4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan untuk 

meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran 

alumni, terdiri dari 23 kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp 263.318.980,00. 

5. Mengembangkan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), 

dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk 
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meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan universitas, terdiri dari 33 kegiatan 

dengan rencana anggaran Rp 1.922.812.000,00. 

6. Mengembangkan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan 

tinggi otonom berbasis sistem informasi yang teregistrasi. Terdiri dari 11 kegiatan, 

dengan jumlah anggaran sebsar Rp 54.626.000,00. 

7. Pengembangan Income Generating Unit (IGU), yang menetapkan satu kegaiatan 

dengan rencana anggaran Rp. 21.000.000,00. 

8. Kegiatan unggulan yaitu membuka Prodi Desain Komputer dan Visual, yang 

direncanakan dapat mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2018. Adapun 

anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00.  

Adapun rencana anggaran di lingkungan fakultas dan departemen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel; 2.2 

Penyebaran Anggaran Program Kerja di Lingkungan FPSD UPI 

 Tahun 2017 

No. Unit Kerja Anggaran (Rp) 

1 Fakultas 2.151.934.000 

2 Departemen Pendidikan Seni Rupa 559.436.000 

3 Departemen Pendidikan Tari 481.302.000 

4 Departemen Pendidikan Musik 820.374.000 

5 Income Generating Unit                  21.000.000 

6. Program Unggulan 80.000.000 

 Jumlah 4.114.046.000 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA 

Berdasarkan rencana capaian kinerja pada IKU tahun 2017 dan realisasi  

capaian pada tahun 2017,maka dalam bab III ini dapat disampaikan hasil pengukuran 

kinerja, dan kegiatan yang secara tidak langsung mendukung ketercapaian IKU di 

lingkungan FPSD, analisis capaian kinerja, serta realisasi RKAT Tahun 2017. Untuk 

melengkapi penjelasan mengenai pencapaian yang telah diraih oleh FPSD, dalam 

laporan tahunan ini dilampirkan beberapa informasi baik menyangkut informasi 

akademik, kemahasiswaan, maupun kepegawaian. 

Dari data hasil capaian kinerja ini, dilakukan analisis capaian kinerja di 

lingkungan  FPSD yang dianalisis sesuai target dan capaian tahun 2017, serta 

dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan tahun 2016. 

 Pada umumnya rencana capaian indikator kinerja utama di FPSD pada tahun 

2017 dapat tercapai, serta apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016 

terdapat peningkatan. Ketercapaian ini tidak terlepas dari upaya bersama Pimpinan 

Fakultas,Pimpinan Departemen, para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

serta Mahasiswa FPSD. Adapun capaian kinerja untuk setiap indikator di dalam IKU 

dapat disampaikan sebagai berikut ini: 

 

     a).  Capaian Indikator Kinerja Utama  FPSD Tahun 2017  

Tabel 3.1 

CAPAIAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 

No Indikator Kinerja Satuan 

Capaian 

Tahun 

2017 

(1) (2) (3) (4) 

1 Jumlah mahasiswa yang teregistrasi Orang 1400 

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Orang 33 
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3 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi Orang 0 

4 Jumlah lulusan yang langsung bekerja Orang 89 

5 Jumlah prototipe R & D --> TRL 6 Buah 0 

6 

Jumlah produk inovasi Produk hasil 

litbang yang telah diproduksi dan 

dimanfaatkan pengguna 

Prodi 0 

7 Jumlah Prodi Terakreditasi A 
 

2 

8 
Perolehan sertifikasi manajemen mutu 

standar internasional 
Sertifikat 1 

9 Rata-rata Lama Studi Semester 8,54 

10 IPK Rata-rata (diatas 3,3) % Tt 

11 
Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 

semester) 
% 54,67 

12 Masa tunggu kerja alumni di bawah 3 bulan  % 35,4 

13 Jumlah Publikasi Internasional terindeks Judul 1 

14 Jumlah Perolehan HKI  HKI 14 

15 Jumlah Perolehan paten Paten 0 

16 Jumlah Penerbitan buku ber ISBN Judul 3 

  Jumlah jurnal yang diterbitkan :     

  a. Nasional terakreditasi Jurnal 1 



12 

 

17 b. Tidak terakreditasi Jurnal 0 

18 
Jumlah Prodi yang menyelenggarakan 

Program Pendidikan Profesi 
Prodi 1 

19 Jumlah dosen yang tersertifikasi Orang 61 

20 Jumlah Guru Besar Orang 1 

21 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 Orang 24 

22 
Jumlah mahasiswa peraih medali emas 

nasional  
Mhs 1 

23 
Jumlah mahasiswa peraih medali emas 

internasional 
Mhs 0 

 

 

b). Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja merupakan uraian capaian kinerja di lingkungan FPSD untuk 

setiap indicator kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara 

target dan realisasi, membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja 

tahun 2015 dan 2016, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi, serta analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. Adapun analisis kinerja tersebut dapat 

disajikan sebagai berikut:  

1. Jumlah mahasiswa yang teregistrasi 

   - UPI mentargetkan jumlah mahasiswa yang teregistrasitahun 2017 sebanyak 

36.518 orang, sedangkan FPSD mentargetkan 1.396 orang, dari target tersebut 

mahasiswa FPSD yang teregistrasi sebanyak 1.400 orang. Kondisi tersebut 
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menunjukkan bahwa rencana capaian mahasiswa FPSD yang teregistrasi pada 

tahun 2017 dapat tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. 

- Jumlah mahasiswa FPSD yang teregistrasi pada tahun 2017, bila dibandingkan 

dengan capaian 2tahun terakhir  terdapat perbedaan.  Pada tahun 2015 jumlah 

mahasiswa FPSD yang teregistrasi sebanyak1.440 orang, sedangkan pada tahun 

2016 sebanyak 1.323 orang.Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun 2016 

terdapat penurunan jumlah mahasiswa dibandingkan dengan tahun 2015, 

sedangkan pada tahun 2017 jumlah mahasiswa FPSD yang teregistrasi 

dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat kenaikan. 

-  Jumlah mahasiswa FPSD yang teregistrasi tahun 2016 terjadi penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2015 hal ini disebabkan terjadinya pemisahan 

rumpun keilmuan bahasa dengan seni, sedangkan pada tahun 2017 terjadi 

kenaikan dibandingkan tahun 2016, hal ini adanya upaya yang dilakukan 

pimpinan fakultas dengan menyampaikan informasi kepada calon mahasiswa. 

-  Program yang menunjang keberhasilan bertambahnya jumlah mahasiswa yaitu 

adanya beasiswa bagi mahasiswa, sedangkan kegiatan yang dapat menyebabkan 

kegagalan yaitu besarnya kewajiban membayar dana UM. 

 

2. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 

    - Target UPI untuk jumlah mahasiswa yang berwirausaha pada tahun 2017 

sebanyak 350 orang, sedangkan target FPSD sebanyak 25 orang. Dari target 

yang ditetapkan FPSD tahun 2017, mahasiswa FPSD yang berwirausaha  

sebanyak 33 orang, capaian mahasiswa FPSD yang berwirausaha dapat melebihi 

target yang ditetapkan.  bila dibandingkan dengan  rencana capaian yang 

ditetapkan. 

    - Jumlah mahasiswa FPSD berwirausaha pada tahun 2015 dan tahun 2016  

sebanyak empat orang. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah mahasiswa 

FPSD yang berwirausaha pada tahun 2016  jika dibandingkan pada tahun 2015 

sama banyaknya yaitu empat orang, sedangkan jumlah mahasiswa FPSD yang 

berwirausaha tahun 2017 sebanyak 33 orang atau lebih banyak29 orang bila 

dibandingkan dengan tahun 2016. 

     - Capaian yang diperoleh pada tahun 2015, dan tahun 2016, serta terjadinya 

kenaikan jumlah mahasiswa yang berwirausaha pada tahun 2017 tidak terlepas 
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dari upaya FPSD dan UPI yang menyelenggarakan kegiatan Workshop 

penyusunan Proposal PKM-W. 

    - Seperti telah disampaikan di atas bahwa salah satu faktor penunjang keberhasilan 

pencapaian realisasi target capaian ini disebabkan adanya kegiatan yang 

diselenggarakan baik oleh UPI maupun FPSD berupa Worshop Penyusunan 

Propsal PKM-W. 

 

3. Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi 

   - FPSD yang baru berdiri pada tanggal 9 September 2014, pada tahun 2015, 2016 

serta tahun 2017 belum memiliki target capaian untuk lulusan yang bersertifikat 

kompetensi. Walaupun sebanarnya lulusan FPSD memiliki kompetensi namun 

sampai dengan tahun 2017 belum ada penataan, hal ini disebabkan FPSD masih 

melakukan berbagai penataan baik dalam bidang akademik maupun manajemn.  

Lulusan yang bersertifikat kompetensi  akan ditargetkan pada rencana capaian 

tahun 2018 sebanyak sepuluh orang. 

 

4.  Jumlah lulusan yang langsung bekerja 

 - UPI mentargetkan jumlah lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2017 

sebanyak 2000 orang, sedangkan FPSD mentargetkan sebanyak 30 orang. Dari 

target tersebut mahasiswa FPSD yang langsung bekerja pada tahun 2017 

sebanyak 89 orang. Data tersebut diperoleh dari hasil angket yang diisi oleh 

calon wisudawan pada saat mengikuti pembekalan calon wisudawan. 

Berdasarkan data tersebut, maka target capaian lulusan FPSD yang langsung 

bekerja pada tahun 2017 dapat tercapai dan ada kenaikan yang cukup 

signifikan.Selain itu setiap lulusan FPSD memiliki kompetensi dan keterampilan 

yang dapat dijual berupa karya, atau jasa, baik karya-karya seni rupa, melatih 

tari, membuka sanggar, studio, atau menjadi seniman, sehingga walaupun 

lulusan FPSD tidak tercatat sebagai pegawai, akan tetapi mereka mampu 

berkarya dan memperoleh penghasilan dari karya dan jasa yang dihasilkan.  

- Didalam Indikator Kinerja Utama tahun 2015 dan tahun 2016 tidak terdapat 

indikator jumlah lulusan yang langsung bekerja, namun yang menjadi 

indiktornya adalah rata-rata masa tunggu alumni yaitu tahun 2015 dari target 6 
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bulan capaiannya 6-12 bulan, sedangkan tahun 2016 dari target 6 bulan tercapai 

6 bulan.  

- Adapun yang menjadi penyebab keberhasilan daya serap lulusan adalah  setiap 

lulusan memiliki kompetensi yang jelas dan diperlukan masyarakat, baik sebagai 

pendidik maupun sebagai praktisi seni.  

- Untuk menunjang keberhasilan peningkatan jumlah lulusan yang langsung 

bekerja, maka perlu ditingkatkan pola dan materi bimbingan karir sehingga 

mahasiswa lebih memahami dunia kerja. Mahasiswa FPSD juga diarahkan untuk 

dapat bekerja mandiri dengan menghasilkan karya dan memberikan jasa 

sehingga dapat memperoleh penghasilan dari berbagai kegiatan yang dilakukan. 

 

             5. Jumlah Prototipe R&D – TRL 6 

      - UPI mentargetkan 2 buah  jumlah prototipe R&D –TRL 6 pada tahun 2017, 

sedangkan FPSD tidak menetapkan target untuk indikator ini. 

 

  6. Jumlah Produk inovasi-Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan 

dimanfaatkan pengguna 

      - FPSD sudah banyak menghasilkan produk atau karya yang sudah dinikmati oleh 

berbagai lapisan masyarakat, serta dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan. 

Akan tetapi FPSD sebagai fakultas baru belum menentukan target produk hasil 

litbang yang telah diproduksi. Salah satu program yang harus dikembangkan 

yaitu meningkatkan kemampuan dosen dalam hal melakukan penelitian dan 

pengembangan karya-karya seni.  

 

   7. Jumlah Prodi Terakreditasi A 

      -UPI pada tahun 2017 mentargetkan 115 prodi terakreditasi A, sedangkan FPSD 

mentargetkan 2 prodi terakreditasi A. Hasil capaian tahun 2017, dari tiga 

Departemen yang ada di lingkungan FPSD, dua Departemen memperoleh 

akreditasi A yaitu Departemen Pendidikan Tari dan Departemen Pendidikan Seni 

Rupa, sedangkan Departemen Pendidikan Musik masih terakreitasi B dan akan 

melakukan reakreditasi pada bulan November 2018 dengan target terakreditasi 

A. 
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      - Nilai akreditasi Departemen Pendidikan Seni Rupa pada tahun 2015 dan 2016 

adalah A berdasarkan SK BAN-PT No. 032/BAN-PT/Ak-XV/SI/2012. 

Departemen Pendidikan Seni Tari terakreditasi A berdasarkan SK BAN-PT No. 

041/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011, dan SK No. 1779/SK/BAN-

PT/Akred/VI/2017, sedangkan Departemen Pendidikan Musik Terakreditas B 

sesuai dengan SK BAN-PT No. 222/BAN-PT/Ak-XVI/S1/2013. 

 Target capaian jumlah prodi Terakreditasi A pada tahun 2017 dapat tercapai 

sesuai dengan rencana capaian IKU Tahun 2017. 

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka keberhasilan tercapainya target tersebut 

sebagai hasil dari kerja keras Pimpinan Departemen serta para dosen dan tenaga 

kependidikan yang terus bahu membahu melakukan berbagai persiapan, serta 

upaya pimpinan Fakultas yang terus mendorong dan mengarahkan Departemen 

untuk melakukan berbagai perbaikan, dan pendampingan serta membantu dalam 

menyusun borang akreditasi. 

- Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut adalah adanya kegiatan 

pendampingan baik oleh Pimpinan fakultas maupun Tim Satuan Penjaminan 

Mutu (SPM) dalam penyusunan borang akreditasi. 

 

8. Perolehan sertifikat manajemen mutu berstandar internasional 

- UPI mentargetkan memperoleh 6 buah sertifikat manajemen mutu internasional 

pada tahun 2017, sedangkan FPSD mentargetkan 1 sertifkat manajemen mutu 

berstandar internasional. FPSD dapat mencapai target tersebut dengan 

pernyataan Tim Audit ekternal dari URS Service Indonesia, tanggal 25 

November 2017saat Closing meeting yang menyatakan bahwa  FPSD UPI 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dinilai lulus dan layak untuk 

memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dan sekaligus mengganti berlakunya 

sertifikat sebelumnya yaitu sertifikat no 77854/A/001/UK/En, walaupun 

sertifikat yang baru belum diterima.  Capaian  ini merupakan buah kerja keras 

seluruh warga FPSD yang sudah melakukan persiapan dan perbaikan dalam hal 

tata kelola manajemen. Keberhasilan FPSD memperoleh sertifikat ISO tidak 

terlepas dari bimbngan dan arahan dari Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI.  

- FPSD berdiri pada tanggal 9 September 2014 sehingga pada tahun 2015 belum 

mencantumkan perolehan serifikat manajemen mutu standar internasuional pada 
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IKU tahun 2015, dan baru menentukan 1 target pada IKU tahun 2016 dan dapat 

tercapai pada tanggal 25 November 2016 dengan diperolehnya sertifikat ISO 

9001:2008 no 77854/A/001/UK/En. Sama halnya dengan tahun 2016, target 

capaian perolehan sertifikat manajemen mutu internasional tahun 2017 yaitu 1 

sertifikat, dan tercapai pada bulan November 2017. 

- Adapun keberhasilan ini berkat kerjakeras seluruh keluarga besar FPSD UPI, 

serta adanya bimbingan dari Satuan Penjamin Mutu (SPM).  

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan ini yaitu dijadikannya perolehan 

sertifikat manajamen mutu internasional menjadi salah satu target capaian FPSD 

tahun 2017, arahan dari pimpinan fakultas, dukungan dari seluruh keluarga 

besar FPSD serta adanya bimbingan dari Satuan Penjaminan Mutu (SPM). 

 

9. Rata-rata lama studi 

- UPI mentargetkan rata-rata lama studi mahasiswa pada tahun 2017 selama 7,97 

semester, sedangkan FPSD mentargetkan 8,5 semester. Dari target tersebut pada 

tahun 2017 rata-rata lama studi mahasiswa FPSD selama 8,54 semester, 

sehingga masih ada kekurangan ketercapaian 0,04 semester. 

- Pada tahun 2015 FPSD mentargetkan rata-rata lama studi mahasiswa selama 9 

semester, dari target tersebut tercapai 9,75 semester, sedangkan pada tahun 2016 

dari target9,75 semester tercapai tarcapai 9,32 semester. Dari data tersebut dapat 

disampaikan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 rata-rata lama studi 

mahasiswa lebih cepat dan menunjukan adanya peningkatan. 

- Adapun mahasiswa  FPSD dapat lulus lebih cepat karena adanya upaya dari 

dosen wali dan diselengarakannya semester padat. 

- Program yang dapat menunjang mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih 

cepat yaitu optimlsisasi peran dosen wali serta penyelenggaraan semester padat. 

 

10. Indek Prestasi Komulatif (IPK) 

- Dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2017,  UPI menetapkan capaian kinerja 

Indek Prestasi Komulatif (IPK) sebesar 3,3 dengan presentasi capaian 71%, 

demikian pula FPSD memiliki target yang sama yaitu 71%. Adapun presentase 

capaian yang diperoleh FPSD pada tahun 2017 yaitu 77%. Kondisi tersebut 
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menunjukan bahwa capaian IPK mahasiswa FPSD UPI yang diperoleh sudah 

melebihi target yang ditentukan. 

- Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 tidak mencantumkan 

prosentase capaian yang memperoleh IPK 3,3, akan tetapi menetapkan target 

capaian IPK. Pada IKU Tahun 2015 FPSD menetapkan capaian IPK sebesar 3,3 

sedangkan hasil yang dicapai 3,39 artinya sudah melebihi rencana capaian yang 

ditetapkan. Demikian pula pada tahun 2016 rencana capaian IPK sebesar 3,35 

dan hasil capaiannya sebesar 3,41. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan kualitas dilihat dari sudut pandang hasil proses akademik. 

- Peningkatan IPK atau prosentase capaian IPK yang semakin baik menunjukan 

adanya peningkatan kualitas PBM. Hal tersebut tidak terlepas dari arahan 

pimpina fakultas, pimpinan departemen serta kerja keras dosen sebagai 

pengajar. 

- Adapun kegiatan yang menunjang ketercapaian tersebut adalah adanya 

pengembangan SAP/Silabus serta bahan ajar.  

 

11. Persentase Mahasiswa Lulus Tepat waktu. 

- Persentasi mahasiswa lulus tepat waktu tahun 2017, UPI mentargetkan 63%, 

sedangkan FPSD mentargetkan 40%. Dari target rencana capaian tersebut 

tercapai 54,67% mahasiswa lulus tepat waktu. Hal tersebut menunjukan bahwa 

target capaian dapat dilalui oleh FPSD.  

- Pada tahun 2015, FPSD mentargetkan mahasiswa lulus tepat waktu sebesar 

95%,  sedangkan hasil capaian yang diperoleh sebesar 58%. Target capaian 

tahun 2016 sebesar 58% dan tercapai 58%. Berdasarkan data tersebut maka 

prosentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017 terus menunjukan peningkatan. 

- Penyebab terjadinya peningkatan prosentase jumlah lulusan tepat waktu adalah 

terlibatnya dosen Pembimbing Akademik dalam memberikan motivasi kepada 

para mahasiswa untuk lebih focus belajar, serta adanya semester padat yang 

sangat membantu mahasiswa untuk menyelesaiakan perkuliahan lebih cepat. 

- Program yang menunjang keberhasilan prosentase jumlah lulusan tepat waktu 

meningkat yaitu semester padat, disamping adanya kegiatan bimbingan yang 

dilakukan oleh para dosen pengampu mata kuliah. 
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12. Masa tunggu kerja lulusan dibawah 1 tahun 

- UPI mentargetkan masa tunggu kerja alumni di bawah satu tahun pada tahun 

2017 sebesar 64%, sedangkan FPSD mentargetkan 65%. Adapun hasil capaian 

tahun 2017 di FPSD sebesar 35,4%, artinya hasil capaian belum tercapai sesuai 

dengan rencana capaian. 

- Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) UPI tahun 2015 dan 2016 tidak 

mencantumkan persentase masa tunggu kerja alumni di bawah satu tahun, akan 

tetapi mencantumkan rata-rata masa tunggu alumni dengan satuan bulan. 

Berdasarkan hasil capaian tahun 2015 dan 2016 masa tunggu kerja alumni 

tercapai rata-rata enam bulan.  

- Ketercapaian masa kerja tunggu alumni bekerja yang tidak terlalu lama, karena 

lulusan FPSD UPI memang benar-benar sudah siap pakai untuk melaksanakan 

tugas di masyarakat, baik sebagai pendidik maupun sebagai praktisi seni. 

Adapun upaya yang dilakukan yaitu pimpinan mendorong para dosen untuk 

meningkatkan kualitas PBM serta diselenggarakannya Bimbingan Karir/tracer 

studi. 

- Bimbingan karir merupakan salah satu program yang mendukung tercapainya 

daya serap alumni serta pembekalan keterampilan seni merupakan modal yang 

sangat besar terserapnya lulusan FPSD UPI. 

 

13. Jumlah Publikasi Internasional Terindeks. 

- UPI mentargetkan jumlah publikasi internasional terideks sebanyak 500 judul, 

sedangkan FPSD mentargetkan 10 judul, dari rencana capaian tahun 2017 

tersebut, FPSD hanya mencapai satu judul publikasi internasional terindeks. 

Kondisi tersebut menunjukan tidak tercapainya rencana sasaran yang telah 

ditetapkan. 

- Tahun 2015 FPSD mentargetkan publikasi internasional terindeks sebanyak 1 

judul, tetapi rencana capaian tersebut tidak tercapai, sedangkan pada tahun 2016 

rencana capaiannya satu dan hasil capaiannya tiga judul. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pada tahun 2015 jumlah publikasi internasional terindeks sesuai 

dengan rencana capaian, dan pada tahun 2016 hasil capaian melebihi rencana 

capaian, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan dari kondisi tahun 2016. 
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- Penyebab kenaikan jumlah capaian publikasi internasional terindeks yaitu 

diselenggarakannya workshop penulisan artikel ilmiah dan diselenggarakannya 

visiting Profesor. 

- Program yang menunjang keberhasilan tercapainya publikasi internasional 

terindeks adalah diselenggarakannya workshop penulisan artikel internasional 

dan visiting professor. 

 

14. Jumlah perolehan HKI 

- UPI mentargetkan capaian perolehan HKI pada tahun 2017 sebanyak 180, 

sedangkan FPSD mentargetkan 25 buah. Capaian perolehan HKI FPSD tahun 

2017 sebanyak 14 buah hak cipta  berupa buku dan  karya tulis ilmiah, masing-

masing di Departemen Pendidikan Seni Rupa sebanyak tujuh buah, di 

Departemen Pendidikan Tari sebanyak empat buah dan di Departemen 

Pendidikan Musik sebanyak tiga buah. 

- Tahun 2015 FPSD tidak mentargetkan capaian perolehan HKI, sehingga tidak 

memperoleh capaian HKI, dan tahun 2016 walaupun tidak menetapkan target 

ternyata diperoleh satu buah, sedangkan tahun 2017 daru target sebanyak 25 

buah, ternyata tidak memperoleh HKI. Dengan demikian FPSD harus terus 

memacu para dosen untuk memperoleh HKI pada tahun yang akan datang. 

- Penyebab kegagalan diperolehnya HKI karena dosen tidak mengajukan karya-

karyanya untuk diusulkan. 

- Program yang bisa menunjang keberhasilan perolehan HKI adalah pengusulan 

HKI dan pendampingan untuk pengusulan HKI. 

 

15. Jumlah Perolehan Paten 

- UPI menetapkan capaian perolehan hak paten tahun 2017 sebanyak 4 buah, 

sedangkan FPSD menetapkan rencana capaian sebanyak dua buah. Dari target 

capaian tersebut, tahun 2017, FPSD tidak memperoleh hak, artinya target 

capaian tidak tercapai. 

- Pada tahun 2015  dan tahun 2016 FPSD tidak menetapkan rencana capaian hak 

paten, sedangkan pada tahun 2017 walaupun FPSD merencanakan dua buah 

perolehan hak paten, namun rencana tersebut belum tercapai pada tahun 2017. 
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- Penyebab tidak diperolehnya Hak paten  karena dosen tidak mengusulkan 

karya-karyanya walaupun sebenanrnya banyak karya-karya seni yang dapat 

diusulkan untuk memperoleh hak paten.   

- Program yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan diperolehnya hak 

paten adalah sosialisasi syarat-syarat dan tata cara pengusulan diperolehnya hak 

paten. 

 

16. Jumlah penerbitan buku ber ISBN. 

- UPI mentargetkan penerbitan buku ber ISBN pada tahun 2017 sebanyak 150 

judul, sedangkan FPSD mentargetkan dua buah judul buku. Dari target tersebut 

pada tahun 2017 FPSD dapat mencapai target dengan menerbitkan tiga buah 

judul buku, masing-masing di Departemen Pendidikan Seni Rupa satu judul 

buku dan di Departemen Pendidikan Musik sebanyak dua judul buku. 

- Tahun 2015 FPSD belum mentargetkan penerbitan judul buku, sedangkan tahun 

2016 FPSD mentargetkan satu judul buku. Dari target tersebut tahun 2016 dapat 

terpenuhi satu jdul buku sedangkan tahun 2017, sesuai dengan target capaian 

dapat tercapai dua judul buku. 

- Penyebab keberhasilan tercapainya target tersebut, karena adanya upaya 

pimpinan fakultas yang mendorong para dosen untuk menulis dan menerbitkan 

buku. 

- Adapun kegiatan  yang dilakukan FPSD adalah melakukan seleksi naskah 

penerbitan buku dan mendorong para dosen untuk menulis dengan mengadakan 

Workshop penulisan karya tulis ilmiah.   

-  

17.  Jurnal yang diterbitkan Nasional terakreditasi dan Jurnal yang diterbitkan 

tidak terakreditasi. 

- FPSD pada tahun 2017 tidak memiliki target capaian untuk penerbitan jurnal 

nasional yang terakreditasi, dan hasil capaiannya pun tidak ada. Sedangkan 

untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi FPSD tahun 2017 mentargetkan 

satu jurnal, dan rencana capaian tersebut dapat tercapai. 

- Pada tahun 2015 publikasi nasional terakreditasi direncanakan dua dengan hasil 

yang dicapai sebanyak satu buah, sedangkan untuk penerbitan jurnal nasional 

tidak terakreditasi dari rencana capaian tiga buah, tercapai empat buah. Pada 
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tahun 2016 rencana capaian jurnal nasional terakreditasi tidak menjadi target 

capaian, sedangkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi dari target capaian 

satu buah tercapai satu buah. Pada tahun 2017 jurnal yang diterbitkan nasional 

terakreditasi dari rencana capaian dua buah, ternyata tidak ada yang diterbitkan, 

sedangkan untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi dari rencana satu buah 

tercapai satu buah. Dari kondisi tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 

belum ada jurnal dosen FPSD yang diterbitkan melalui jurnal nasional 

terakreditasi, sedngkan untuk jurnal nasional tidak terakreditasi  tahun 2015 

tercapai empat buah, tahun 2016 tercapai satu buah dan tahun 2017 tercapai satu 

buah. 

- Kegagalan tersebut diakibatkan kurangnya minat menulis. 

- Program yang dapat mendukung yaitu diselenggarakannya workshop penulisan 

karya tulis ilmiah, dan mengaktifkan pengelolaan jurnal ilmiah. 

 

18. Jumlah prodi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi  

- Target capaian tahun 2017 untukprodi yang siap melaksanakan Program 

Pendidikan Profesi sebanyak satu prodi, namun target tersebut ternyata tidak 

tercapai.  

- Tahun 2015 dan tahun 2016 FPSD tidak menetapkan rencana capaian untuk 

prodi yang siap me;laksanakan Program Pendidikan Profesi. 

- FPSD baru menetapkan rencana capaian Program Pendidikan Profesi pada 

tahun 2017 dengan melakaukan pengembangan PPG seni dan penyusunan 

kurikulum PPG Seni 

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu pengembangan PPG seni dan 

penyusunan kurikulum PPG seni. 

 

19. Jumlah dosen yang tersertifikasi 

- Jumlah Dosen FPSD yang sudah tersertifikasi tahun 2017 sebanyak 61 orang 

dari  rencana capaian 63 dosen yang ada.  

- Tahun 2015 dan 2016 belum ada indikator yang mencantumkan jumlah dosen 

yang tersertifikasi. Dari 63 orang dosen FPSD, yang sudah tersertifikasi 

sebanyak 61 orang, dua orang yang belum memperoleh sertifikasi tersebut 
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karena baru mutasi dari tenaga honorer menjadi PNS serta dosen baru yang alih 

status dari tenaga kependidikan menjadi dosen. 

- Yang menyebabkan keberhasilan jumlah dosen yang tersertifikasi adalah 

dorongan pimpinan fakultas serta adanya tunjngan sertifikasi dosen. 

- Program yang menunjang keberhasilan tercapainya sertifikasi dosen adalah 

adanya regulasi yang mengatur keharusan dosen untuk memperoleh sertifikasi. 

 

20. Jumlah Guru Besar 

- UPI memiliki target capaian guru besar tahun 2017 sebanyak 100 orang, 

sedangkan FPSD  sebagai fakultas baru menetapkan target capaian guru besar 

sebanyak dua orang. Dari target capaian tersebut, pada tahun 2017 FPSD baru 

memiliki guru besar sebanyak satu orang. Dengan demikian target tersebut 

belum tercapai. 

- Tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah guru besar di FPSD belum bertambah, 

dengan demikian sampai dengan tahun 2017 jumlah guru besar di FPSD belum 

ada penambahan yaitu masih tetap satu orang. 

- Penyebab belum bertambahnya guru besar di FPSD karena sulitnya untuk 

menerbitkan karya tulis ilmiah pada jurnal terindeks baik jurnal nasional, 

internasional maupun skopus. 

- Untuk menunjang keberhasilan penambahan guru besar di FPSD dilakukan 

workshop penulisan karya tulis ilmiah terakreditasi nasional, internasional serta 

terindeks skopus. 

 

21.  Jumlah dosen berkualifikasi S3 

- Tahun 2017 UPI mentargetkan 50% dosen bergelar Doktor (S3), sedangkan 

FPSD mantargetkan 45% tahun 2017 dosen sudah bergelar Doktor. Berdasarkan 

data dari Sub Bagian Kepegawaian FPSD, sampai saat ini capaian dosen yang 

bergelar Doktor baru mencapai 36% atau sebanyak 24 orang. 

- Capaian dosen bergelar doktor di FPSD pada tahun 2015 mencapai 36,1%, dan 

pada tahun 2016 target capaian 40%, sedangkan hasil capaian tahun 2017 

sebesar 36%. Terjadinya penurunan besaran jumlah dosen bergelar doktor 

karena ada yang sudah memasuki pensiun serta ada yang meninggal dunia. 
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- Penyebab terjadinya penurunan persentase jumlah dosen bergelar doktor selain 

karena adanya yang meninggal juga karena ada yang memasuki usia pensiun. 

- Kegiatan yang mendorong bertambahnya jumlah doktor adalah adanya 

dorongan dari pimpinan fakultas, serta adanya beasiswa bagi dosen yang 

melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. 

 

22. Jumlah Mahasiswa peraih medali emas nasional 

- Jumlah mahasiswa FPSD yang meraih medali emas nasional tahun 2017 

ditargetkan  satu buah, dan hasil capaiannya sebanyak satu buah. Berdasarkan 

hal tersebut maka rencana target capaian pada tahun 2017 dapat tercapai. 

- Tahun 2015 dan 2016 mahasiswa peraih medali emas nasional tidak menjadi 

indicator di dalam IKU. 

- Tercapainya rencana capaian tersebut karena adanya beberapa kegiatan yang 

diikuti mahasiswa FPSD seperti Pengembangan bakat dan minat, PKM dan 

LKTM. 

- Program yang bisa menunjang keberhasilan untuk memperoleh medali emas 

nasional yaitu adanya kegiatan bimbingan dari dosen pembimbing 

kemahasiswaan, serta adanya pembinaan kegaiatan mahasiswa. 

 

23. Jumlah Mahasiswa peraih medali emas internasional 

- FPSD pada tahun 2017 mentargetkan memperoleh satu medali emas untuk 

kegaiatan yang bersifat internasional, akan tetapi rencana capaian tersebut 

belum bisa terpenuhi. Ada beberapa kegiatan internasional yang diikuti oleh 

mahasiswa FPSD, namun prestasi yang diraih baru pada tahap lolos seleksi. 

- Tahun 2015 dan 2016 target mahasiswa merih medali emas internasional tidak 

termasuk dalam rencana capaian. 

- Penyebab kegagalan memperoleh medali adalah jarangnya even internasional 

untuk bidang seni bagi para mahasiswa. 

- Program yang bisa mendorong tercapainya target tersebut adalah adanya 

kegiatan bimbingan dari para dosen bidang kemahasiswaan serta dukungan 

untuk mendorong mahasiswa mengikuti even internasional. 

 

c). Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung ketercapaian IKU 2017. 
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Tingkat ketercapaian kinerja dan evaluasi capaian indikator program untuk masing-

masing kebijakan yang diimplementasikan dalam kegiatan RKAT FPSD tahun 2017 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Kebijakan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan yang Berorientasi 

Keunggulan, Berkeadilan (Equitable), dan Menjunjung Tinggi Keberagaman 

 

Kebijakan tersebut diimplementasikan kepada beberapa program dan kegiatan sebagai 

berikut : 1) Pengembangan dan penerapan system penjaminan mutu akademik yang 

berkelanjutan berskala nasional dan internasional; 2) Peningkatan relevansi kurikulum dan 

daya saing lulusan pada tataran nasional, regional, dan internasional melalui pelibatan 

berbagai instansi, dunia usaha, dan industry; 3) Peningkatan realisasi kerja sama akademik 

dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri; 4) Penciptaan atmosfir dan kultur 

akademik dalam proses pembelajaran. 

Program Pengembangan dan pecapaian target kegiatan akademik direalisasikan ke 

dalam beberapa kegiatan, indikator, dan rencana target capaian yang diuraikan dalam table 

berikut : 

 

 

No 

 

Program 

 

Indikator 

 

Satuan 

Target 

2017 

Capaian 

2017 

% 

Capaian 

Evaluasi 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pengembangan dan 

penerapan sistem 

penjaminan mutu 

akademik yang 

berkelanjutan 

berskala nasional 

dan internasional 

Akreditasi Program 

Studi 

Prodi 1 1 100 Tercapai 

Pengembangan Web 

FPSD 

Unit 1 1 100 Tercapai 

Mahasiswa merasa 

puas atas layanan 

akademik 

%     

Lulusan mendapat 

SKPI tepat waktu 

% 100 100 100 Tercapai 

Hibah kompetitif 

penulisan buku ajar 

Buku 6 6 100 Tercapai 

Monitoring perkuliahan Semester 2 2 100 Tercapai 
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Penyusunan jadwal 

perkuliahan 

Prodi 3 3 100 Tercapai 

Pelaksanaan UAS Kegiatan 2 2 100 Tercapai 

Pembekalan dosen 

pembimbing PPL 

Kegiatan 2 2 100 Tercapai 

Pelaksanaan wisuda Kegiatan 3 3 100 Tercapai 

Kunjungan/studi 

lapangan 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 

  Perkuliahan oleh dosen 

tamu luar negeri 

Kegiatan 1 3 300 Terlampai 

  Reviu dan evaluasi 

kurikulum 

Prodi 3 3 100 Tercapai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Perolehan sertifikasi 

manajemen mutu 

standar internasional 

Sertifikat 1 1 100 tercapai 

2. Peningkatan 

relevansi 

kurikulum dan 

daya saing lulusan 

pada tataran 

nasional, regional, 

dan internasional 

melalui pelibatan 

berbagai instansi, 

dunia usaha, dan 

industry 

Koordinasi 

pembimbing akademik 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 

Pembekalan calon 

alumni 

Kegiatan 3 3 100 Tercapai 

Pencetakan buku 

bimbingan 

skripsi/akademik 

Buku 500 300 60 Tidak 

tercapai 

krn 

anggaran 

kurang 

3. Peningkatan 

realisasi kerja sama 

akademik dengan 

berbagai lembaga 

di dalam dan luar 

negeri 

Meningkatnya kerja 

sama dalam negeri 

MOu 1 3 300 Terlampaui 

4. Penciptaan 

atmosfir dan kultur 

akademik dalam 

proses 

pembelajaran. 

Terbentuknya  pusat 

kajian pengembangan 

kepakaran pendidikan 

sni 

Unit 1 1 100 Tercapai 
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Untuk melengkapi penjelasan capaian kebijakan ini dapat pula disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

Upaya pengembangan pendidikan di FPSDdisesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2017 serta  melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan 

kebijakan yang telah disusun oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kebijakan dalam 

bidang pendidikan dilaksanakan dengan berorientasi keunggulan, berkeadilan dan menjunjung 

tinggi keberagaman, sebagai upaya untuk mengembangkan mutu pendidikan khususnya 

dalam bidang disiplin ilmu pendidikan seni dan desain serta pendidikan disiplin ilmu seni dan 

desain yang bermutu, baik di tataran nasional, global, maupun internasional.  

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan baik secara internal, mapun 

eksternal. Upaya peningkatan secara internal dilakukan dengan melakukan perbaikan dan 

pengembangan di dalam lembaga mulai dari proses penerimaan mahasiswa, proses 

pembelajaran, proses evaluasi dan kegiatan wisuda,  peningkatan kualitas Dosen, kualitas 

Tenaga Kependidikan, pemberian layanan akademik, serta peningkatan kualitas manajemen. 

Secara eksternal peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan melakukan berbagai 

kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang mendukung terhadap 

pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan seni. 

Upaya pengembangan tersebut tetap dilandasi dengan pilar keimanan dan ketaqwaan, 

serta dengan memberi kesempatan kepada seluruh sivitas akademika secara profesional dan 

proporsional.  Proses pembelajaran di lingkungan FPSD mengacu kepada kurikulum 2013 

dengan perbandingan 40% kuliah teori dan 60% praktik. 

-Pengembangan dan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akdemik. 

UPI sejak tanggal 20 Desember 2016, berhasil meraih Predikat A Akreditasi Institusi 

Perguruan Tinggi BAN-PT, dan berhak menerima Sertifikat Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi (AIPT). Pada tahun 2017 performa perguruan tinggi Indonesia dinilai dari 4 (empat) 

komponen utama, yaitu a). Kualitas SDM; Kualitas Kelembagaan; c). Kualitas Kegiatan 

Kemahasiswaan; serta d). Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Dari 14 Perguruan Tinggi 

yang masuk Klaster 1, UPI saat ini menempati urutan ke-13, sedangkan jumlah perguruan 

tinggi yang ada di Indonesia yang masuk klaster 1 sampai dengan 4 sebanyak 3062. Hal 

tersebut menunjukan kualitas UPI sebagai perguruan tinggi sangat membanggakan.  
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Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) saat ini memiliki tiga departemen, yaitu 

Departemen Pendidikan Seni Rupa, Departemen Pendidikan Tari dan Departemen Musi. 

Sampai dengan tahun 2017 ketiga departemen di lingkungan FPSD sudah terakreditasi oleh 

Badan Akreditasi Nasional  Perguruan Tinggi (BAN PT).  

Departemen Pendidikan Tari, pada tanggal 6 Juni 2017, kembali Terakreditasi A berdasarkan 

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)  Nomor 

1779/SK/BAN-PT/Akred/VI/2017. Departemen Pendidikan Seni Rupa, masa akreditasinya 

berakhir pada tanggal 18  Oktober 2017, dan Departemen Pendidikan Seni Rupa sudah 

terakreditasi dengan nomor SK 5076/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017, terhitung tgl 27 Desember 2017 

 

Nilai akreditasi departemen yang ada di lingkungan FPSD adalah seperti terlihat pada 

tabel berikut ini. 

TABEL 3.1 

NILAI AKREDITASI 

No 
Departemen/           

Program Studi 
Jenjang 

Nilai/ 

Peringkat 
Nomor SK 

Th 

SK 
Belaku s.d Ket. 

1 Pendidikan Seni 

Rupa 

S1 372/A 5076/SK/BAN-

PT/Akred/S/XII/2017 

 

2012 27/12//2017   

2 Pendidikan Tari S1 361/A Nomor 1779/SK/BAN-

PT/Akred/VI/2017. 

 

2017 6/6/2022   

3 
Pendidikan 

Musik 
S1 336/B 

222/BAN-PT/Ak-

XVI/S1/XI/2013 
2013 1/11/2018 

 

 

 

Berdasarkan nilai akreditasi yang diperoleh departemen-departemen di lingkungan 

FPSD, saat ini kualitasnya sudah sangat baik, akan tetapi masih harus dilakukan upaya 

peningkatan. Sesuai dengan target UPI bahwa 80% departemen yang ada di UPI harus 

terakreditasi A, untuk ini FPSD harus berupaya meningkatkan nilai akreditasi Departemen 

Pendidikan Musik dari B menjadi A. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas lembaga, serta mencapai salah satu indikator dalam IKU tahun 2017, serta dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan lulusan, dan untuk mendukung 

cita-cita Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yaitu menjadi World Class University. 

Untuk mengetahui capaian kepuasan alumni, Sub Bagian Akademik dan 

Kemahasiswaan FPSD melakukan penyebaran angket kepada alumni yang dilaksanakan 

mulai bulan Januari 2017. Kegiatan tersebut untuk mengetahui sejauhmana umpan balik 
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alumni terhadap layanan yang diperoleh baik dalam bidang akademik maupun layanan 

administrasi, serta penilaian yang dilakukan para pengguna lulusan sehingga dapat dijadikan 

pedoman sebagai upaya melakukan perbaikan  kegiatan pendidikan yang ada di lingkungan 

FPSD.  

Untuk mengetahui capaian kepuasan alumni dapat dilihat pada yabel berikut ini: 

TABEL : 3.2 

 REKAPITULSI KEPUASAN ALUMNI 

N

o 

Aspek Yang ditanyakan Jumlah Responden 

KS K C B BS Abstain 

1 Pendapat Anda Tentang Kualitas 

Pembelajaran selama studi di UPI 

  24,5

% 

55,2

% 

20,3

% 

 

2 Pendapat Anda tentang 

Kapabilitas dan Kualifikasi Dosen 

selama studi di UPI 

 1,2% 44,2

% 

36,6

% 

18,0

% 

 

3 Pendapat Anda tentang kualitas 

fasili 

tas pembelajaran selama di UPI 

 1,2% 27,3

% 

45,9

% 

25,6

% 

 

4 Pendapat Anda tentang kesesuaian 

mata kuliah bidang studi dengan 

pekerjaan 

 2,9% 23,8

% 

47,1

% 

26,2

% 

 

5 Pendapat Anda tentang kualitas 

layanan umum UPI (seperti tempat 

parker, Poliklinik, dan sarana 

olahraga) selama studi di UPI 

 1,7% 24,4

% 

49,5

% 

24,4

% 

 

6 Pendapat Anda tentang kulitas 

layanan prodi/jurusan selama studi 

di UPI 

 0,60

% 

25,0

% 

47,1

% 

27,3

% 

 

7 Setelah lulus dari UPI, 

kepercayaan diri Anda semakin 

meningkat 

  20,9

% 

48,3

% 

230,8

% 

 

Ket: KS= Kurang sekali K=Kurang C Cukup B=Baik BS=Baik Sekali 
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Bedasarkan data di atas, maka tingkat kepuasan alumni terhadap layanan di FPSD rata-rata 

baik. 

Salah Satu indikator dalam IKU FPSD tahun 2017 adalah diraihnya sertifikat 

internasional, dan indikator  tersebut  dapat dicapai oleh FPSD. Sejak tanggal 25 November 

2016 FPSD berhak menyandang predikat fakultas yang tersertifikasi ISO 9001:2008, setelah 

Tim Audit Eksternal dari URS Service Indonesia menyatakan bahwa FPSD UPI sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan, dinilai layak untuk memperoleh sertifikat tersebut. Pada bulan 

November 2017, FPSD dapat memperpanjang statusnya sebagai fakultas yang tersertifikasi 

ISO, dan berhak memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015. Capaian  ini merupakan buah kerja 

keras seluruh warga FPSD yang sudah melakukan persiapan dan perbaikan dalam hal tata 

kelola manajemen. Keberhasilan FPSD memperoleh sertifikat ISO tidak terlepas dari 

bimbngan dan arahan dari Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPI. 

-Pengembangan Relevansi Kurikulum dan Daya Saing Lulusan. 

FPSD saat ini terus  melakukan berbagai perbaikan untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik di tataran nasional, regional maupun 

internasional. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan kondisi yang sinergis berbagai unsur, 

baik Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun Mahasiswa dengan didukung  fasilitas yang 

lengkap, lingkungan yang kondusif, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Kurikulum sebagai salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran dan 

pedoman Dosen dalam menyampaikan materi, harus senantiasa dilakukan perubahan 

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga lulusan yang dihasilkan benar-

benar sesuai harapan masyarakat. 

Lulusan FPSD sudah tersebar di seluruh Indonesia, dengan berbagai profesi, baik 

sebagai pimpinan lembaga, guru, dosen, praktisi seni, pengusaha maupun menjadi tokoh-

tokoh nasional. Para lulusan mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi 

lain, dan mampu menjawab tantangan kondisi yang ada di masyarakat, serta bersaing secara 

global maupun internasional. Hal tersebut menunjukkan kurikulum yang dipergunakan sudah 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin 

mengglobal, kurikulum perlu terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan di masyarakat. 
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Perkembangan informasi dan teknologi saat ini semakin kuat, sehingga proses 

pembelajaran dituntut untuk mengikuti kondisi perkembangan tersebut. Saat ini tengah 

dikembangkan perkuliahan dengan system Learning Management System (LMS), akan tetapi 

untuk tahun ini belum seluruh departemen menggunakan system tersebut.Learning 

Management System (biasa disingkat LMS) adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan 

dalam jaringan, program pembelajaran elektronik (e-learning program), dan isi pelatihan.FPSD 

berupaya untuk mengembangkan diri dengan melakukan kegiatan perkuliahan berbasis 

komputer. Walaupun belum dilakukan secara menyeluruh oleh dosen, namun hal tersebut 

menunjukan komitmen yang kuat dari FPSD untuk terus berupaya mengembangkan diri dan 

berupaya untuk melakukan penataan dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Adapun 

jumlah mata kuliah dan Dosen yang menggunakan e-learning atau learning management 

system (LMS) dapat di lihat  pada tabel  berikut ini: 

TABEL 3.3 

JUMLAH MATA KULIAH DAN DOSEN YANG MENGGUNAKAN LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 

Penyelenggaraa

n     

1 Pendidikan Seni Rupa - - 

2 Pendidikan  Tari 3 3 

3 Pendidikan Musik 1 1 

 

-Peningkatan Realisasi Kerja Sama Akademik dengan berbagai Lembaga. 

Untuk meningkatkan kualitas akademik, baik dalam proses pembelajaran maupun 

pengelolaan pendidikan,  FPSD melakukan  kerjasama dengan berbagai institusi maupun 

perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Upaya tersebut dilakukan sejak tahun 

2013 ketika departemen-departemen yang sekarang berada di lingkungan FPSD masih 

bergabung dengan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS).Tujuan kerjasama ini adalah 

untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Dosen serta mahasiswa, meningkatkan 

kemampuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah baik penelitian, maupun pengabdian pada 

masyarakat, pengembangan manajemen pertujukan dan keterampilan dalam bidang seni.  

Sebagai fakultas yang memiliki visi menjadi fakultas pelopor dan unggul dalam 

disiplin ilmu pendidikan seni dan desain serta pendidikan disiplin ilmu seni dan desain di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran_elektronik
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Asia, serta untuk mendukung cita-cita UPI menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia, 

maka FPSD perlu membuka diri dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa asing untuk 

belajar di lembaga ini. Pada tahun 2017mahasiswa asing yang belajar di FPSD UPI yaitu dari 

Malaysia sebanyak satu orang. Untuk melihat kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel  di 

bawah ini. 

TABEL 3.4 

MAHASISWA ASING 

No

. 
Departemen/Prodi 

Jml 

mhs 

Negara 

asal 

Sumber Pembiayaan Ket 

Dikti UPI Mandiri Kerjasama  

1. Pendidikan Seni 

Rupa 

- - - - - -  

2. Pendidikan Tari 1 

 

 

Malaysia - - 1 

 

-  

3. Pendidikan Musik - - - - - -  

Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar, sehingga setelah selesai 

menempuh pendidikan di UPI dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), memiliki 

kemampuan mengajar sesuai dengan harapan masyarakat. Pada umumnya mahasiswa UPI 

yang sudah menginjak semester ke-delapan atau sembilan melaksanakan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL). Pada semester 9 tahun 2017 kegiatan PPL mahasiswa FPSD di laksanakan 

di sekolah-sekolah binaan yang ada di Kabupaten/Kota Bandung dan Kota Cimahi. Adapun 

mahasiswa FPSD yang mengikuti PPL pada semester Sembilan  tahun 2017 adalah seperti 

pada tabel berikut. 

TABEL 3.5 

JUMLAH MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PPL 

No. Departemen/Program Studi 
Jumlah Mahasiswa 

PPL Dik PPL Non Dik 

1. Pendidikan Seni Rupa 27  

2. Pendidikan Tari -  

3. Pendidikan Musik 24  

Salah satu upaya yang dilakukan fakultas dalam mengimplementasikan Tridharma 

Perguruan Tinggi yaitu menyelenggrakan Workshop untuk meningkatkan kemampuan Tenaga 

Pendidik dalam membuat karya ilmiah, yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, baik 

nasional maupun internasional. Upaya pengembangan dengan jurnal internasional sampai saat 
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ini belum dapat terealisasi, dan tidak dapat memenuhi target capaian yang telah ditetapkan 

sebagai indikator pada IKU tahun 2017, kondisi tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini: 

  

 

 

 TABEL 3.6 

PROGRAM PENGEMBANGAN FAKULTAS 

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain1 

No Departemen/Prodi Judul 

Program/Kegiatan 

Realisasi Dana 

(Rp) 

1 Departemen Pendidikan Seni 

Rupa 

Pembukaan prodi 

DKV 

80.000.000 

2 Departemen Pendidikan Tari   

3 Departemen Pendidikan Musik   

FPSD berupaya meningkatkan kualitas lembaga, lulusan dan citra lembaga sehingga 

FPSD lebih dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai 

tujuan tersebut,  FPSD melakukan berbagai kerjasama baik dengan institusi pendidikan 

maupun maupun non pendidikan termasuk lembaga pemerintah. Adapun kerjasama yang 

dilakukan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: 

TABEL 3.7 

KERJASAMA DENGAN INSTITUSI/PERGURUAN TINGGI 

DALAM DAN LUAR NEGERI 

 

 

Institusi/Perguruan 

Tinggi 
Bidang Kerja sama 

Jumlah 

Kerja Sama 

1 Departemen Pendidikan 

Tari 

Penulisan Naskah Buku Pegangan 

Siswa Seni Budaya Kelas VII, 

VIII dan IX Berdasarkan 

Kurikulum Isi 2016 

1 

2 Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten Bangka 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, Penelitian, Pengabdian 

pada Masyarakat dan Jasa 

Keprofesian 

1 

3 Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, Penelitian, Pengabdian 

1 
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Anambas pada Masyarakat dan Jasa 

Keprofesian 

4 Departemen Pendidikan 

Tari-Departemen 

Pendidikan Tari-

Kependidikan Singapura 

Program Pengalaman Lapangan 

(PPL)  

1 

5 Universitas negeri 

Surabaya 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

6 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Medan 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

7 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Tarumanagara 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

8 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Jakarta 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

9 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Padang 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

10 Departemen Pendidikan 

Musik-Institut Seni 

Indonesia Denpasar 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

11 

 

Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Makasar 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

12 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Manado 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

13 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

14 Departemen Pendidikan 

Tari-STKIP 

Muhamadiyah 

Pringsewu Lampung 

Pendidikan Sendratasik 1 

 

15 Departemen Pendidikan 

Tari-Masyarakat Pencak 

Silat (MASPI) 

Program Pencak Silat 1 

16 Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten Siak 

Tridharma Perguruan Tinggi  

16 Departemen Pendidikan 

Seni Rupa-Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Pendidikan, Penelitian, PPM, 

Pameran, Magang, Seminar dan 

Workshop Penciptaan Seni Karya 

dan Penulisan Jurnal 

1 

17 FPSD UPI-Fakultas 

Bahasa dan Seni 

UNNES 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 
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18 FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Makasar 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

19 FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Medan 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

20 FPSD UPI-FBS Negeri 

Padang 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

21 FPSD UPI-FBS Negeri 

Surabaya 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

22 FPSD UPI-FBS   Negeri 

Yogyakarta 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

23 FPSD UPI-FSD 

Universitas Negeri 

Makasar 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

24 FPSD UPI-FPBS UPI Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

25 FPSD UPI-FBS Negeri 

Manado 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

26 FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Gorontalo 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

27 FPSD UPI-FBS Negeri 

Ganesha 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

28 FPSD UPI-

Musikhochschule 

Luebeck 

Penelitian bersama, pertukaran 

Dosen dan mahasiswa, 

pertunjukan 

1 

28 FPSD UPI-Martin-

Luther Universitaet 

Halle-Wittenberg 

Penelitian bersama, pertukaran 

Dosen dan mahasiswa, 

pertunjukan 

1 

 

30 FPSD UPI-Malaysia 

(Kuala Lumpur dan 

Johor) 

Kerjasama kegiatan Program 

Latihan Profesi (PLP) 

1 

31 FPSD UPI-Kinabalu Kerjasama kegiatan Program 

Latihan Profesi (PLP) 

1 

32 FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Medan 

Penyelenggaraan kegiatan Tranfer 

of Credit bagi mahasiswa 

Program sarjana (S1) 

 

33 Martin Luther 

Univeritaet Halle-

Wittenberg 

Visiting Lecture 1 

34 Musikhocschule Luebek  Visiting Lecture 1 

35 Martin Luther 

Univeritaet Halle-

Wittenberg 

Kerjasama Penelitian 1 

36 Jurusan Pendidikan Seni 

dan Desain FS 

Universitas Negeri 

Akademik 1 
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Malang 

37 MGMP Seni Budaya 

Kota dan Kabupaten 

Sukabumi 

Akademik 1 

38 FPSD UPI-Dinas 

Pendidikan Kota Serang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 

39 FPSD UPI-Dinas 

Pendidikan Kabupaten 

Serang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 

40 FPSD UPI - Dinas 

Pendidikan Kota 

Pandeglang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 

Selain melakukan kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi, baik di dalam 

maupun luar negeri, untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang 

berkeadilan dengan menjunjung tinggi keberagaman, FPSD melakukan kerjasama dengan 

institusi mitra untuk memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa dari seluruh 

tanah air, dapat melanjutkan pendidikan dalam bidang seni dan desain.  Perjanjian kerja sama 

(Mo.U) dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Pemerintah Daerah 

(Pemda), dimana FPSD bertugas untuk melakukan proses pembelajaran sampai mahasiswa 

tersebut lulus dan memperoleh gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Adapun jumlah mahasiswa kerjasama S1 yang melanjutkan pendidikan di FPSD dapat 

terlihat berdasarkan tabel berikut. 

TABEL 3.8                                                                                                                      

JUMLAH MAHASISWA KERJASAMA S1/S2/S3 

 

N

o 

Institusi Mitra Mulai 

Tahun 

Jumlah Mahasiswa Jumlah 

S1 S2 S3 

1 Kabupaten Siak 2012 

2015 

2016 

1 

2 

1 

  5 

2 Kabupaten Bangka 2013 5   5 

3 Kabupaten Anabas 2014 1   1 

4 Dual Mode 2014 

2015 

3 

2 

  5 

5 Afirmasi Kab Papua 2014 

2016 

1 

1 

  3 
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2017 1 

 

6 Sekolah Indonesia 

Singapura 

2014 3   3 

7 Sekolah Indonesia 

Malaysia 

2014 3   3 

 

 

 

 
 

- Penerapan Inovasi dan Hasil Riset 

Sebagai bagian dari perguruan tinggi yang tetap konsisten di bidang pendidikan, FPSD 

berupaya untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, serta melakukan penguatan  

peran kekaryaan seni budaya dan desain Indonesia. Beberapa hasil penelitian 

diimplementasikan dalam bentuk proses belajar mengajar dengan mahasiswa, serta 

diselenggarakannya Bandung Isola Performing Arts Festival (BIPAF). Dengan demikian 

diharapkan inovasi ini dapat menambah motivasi bagi mahasiswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran secara epektif, serta menumbuhkan peran UPI sebagai salah satu destinasi 

budaya di Kota Bandung. Adapun instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama 

dalam bidang penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 3.9 

DAFTAR INSTANSI DALAM DAN LUAR NEGERI YANG MENJALIN 

KERJASAMA RISERT KEADAAN DESEMBER  2017 

Fakultas/SPs/Kampus daerah 

 

N

o 

 

INSTANSI 

 

NOMOR 

 

TGL 

 

PERIHAL 

 

PEJABAT 

YANG 

MENANDA

TANGAN 

 

MASA 

BERLA

KU 

1 Departemen Pendidikan 

Musik- 
Universitas negeri Surabaya 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-
UPI/2015 

 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

2 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas Negeri 
Medan 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-
UPI/2015 

 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

3 Departemen Pendidikan 
Musik-Universitas Negeri 

194/UN40.7A.6/DN/
Send.FPSD-

23 April 
2015 

Tridharma 
Perguruan Tinggi 
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Tarumanagara UPI/2015 

 

4 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas Negeri 

Jakarta 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-

UPI/2015 
 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

5 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas Negeri 

Padang 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-

UPI/2015 
 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

6 Departemen Pendidikan 

Musik-Institut Seni Indonesia 
Denpasar 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-
UPI/2015 

 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

7 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas Negeri 

Makasar 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-

UPI/2015 

 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

8 Departemen Pendidikan 
Musik-Universitas Negeri 

Manado 

194/UN40.7A.6/DN/
Send.FPSD-

UPI/2015 

 

23 April 
2015 

Tridharma 
Perguruan Tinggi 

  

9 Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas Negeri 

Yogyakarta 

194/UN40.7A.6/DN/

Send.FPSD-

UPI/2015 
 

23 April 

2015 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

10 Departemen Pendidikan Tari-

Kabupaten Siak 

3099/UN40/DN/2016 

6.a/HK/MoU/2016 

5 April 

2016 

Tridharma 

Perguruan Tinggi 

  

11 Departemen Pendidikan Seni 
Rupa-Universitas Negeri 

Yogyakarta 

  Pendidikan, 
Penelitian, PPM, 

Pameran, Magang, 

Seminar dan 
Workshop 

Penciptaan Seni 

Karya dan 
Penulisan Jurnal 

  

12 FPSD UPI-Fakultas Bahasa 

dan Seni UNNES 

0950/UN40.A8.D1/K

S/2016 

2361/UN37.1.2/DN/2
016 

23 Mei 

2016 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

Dekan FPSD 

UPI 

Dekan FBS 
UNNES 

4 tahun 

13 FPSD UPI-FBS Universitas 

Negeri Makasar 

0951/UN40.A8.d1/K

S/2016 
3412/UN.36.5/KS/20

16 

 

23 Mei 

2016 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 
Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 
- Dekan FBS 

UNM 

4 tahun 

14 FPSD UPI-FBS Universitas 

Negeri Medan 

0954/UN40.A8.D1/K

S/2016 

2443/UN33.2/HM/20

16 

 

23 Mei 

2017 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 

- Dekan FBS 

UNIMED 

4 tahun 

15 FPSD UPI-FBS Negeri Padang 0960/UN40.A8.D1/K

S/2016 
794/Un35.1.5/KS/20

16 

 

23 Mei 

2017 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 
Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 
- Dekan FBS 

UNP 

4 tahun 

16 FPSD UPI-FBS Negeri 

Surabaya 

0958/UN40.A8.D1/K

S/2016 

1201/UN38.2/KS/20
16 

 

23 Mei 

2017 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 

- Dekan FBS 
UNESA 

4 tahun 

17 FPSD UPI-FBS   Negeri 

Yogyakarta 

0959/UN40.A8.D1/K

S/2016 
574/UN.34.12/SEKD

EK/KU/2016 

 

23 Mei 

2017 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 
Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 
- Dekan FBS 

UNY 

4 tahun 

18 FPSD UPI-FSD Universitas 

Negeri Makasar 

0952/UN40.A8.d1/K

S/2016 

1069/UN.36.21/TU/2
016 

 

 Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

- Dekan FPSD 

UPI 

- Dekan FSD 
UNM 

4 tahun 

19 FPSD UPI-FPBS UPI 0953/UN40.A8.d1/K
S/2016 

23 Mei 
2016 

Kerjasama Tri 
Dharma Perguruan 

-Dekan 
FPSD UPI 

4 tahun 
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1270/UN40.A3/KL/2

016 

Tinggi -Dekan 

FPBS UPI 

20 FPSD UPI-FBS Negeri 

Manado 

0955/UN40.A8.D1/K

S/2016 

1215/UN41.5/TU/20
16 

23 Mei 

2016 

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

Dekan FPSD 

UPI 

- Dekan FBS 
Universitas 

Negeri 

Manado 

4 tahun 

21 FPSD UPI-FBS Universitas 
Negeri Gorontalo 

O949.UN40.A8.D1/
KS/2016 

53/UN47.B3/LL/201

6 

23 Mei 
2016 

Kerjasama Tri 
Dharma Perguruan 

Tinggi 

Dekan FPSD 
UPI 

Dekan FSB 

Universitas 
Negeri 

Gorontalo 

4 tahun 

22 FPSD UPI-FBS Negeri 

Ganesha 

0948/UN40.A8.D1/K

S/2016 

485/UN48/KS/2016 

 

23 Mei 

2016  

Kerjasama Tri 

Dharma Perguruan 

Tinggi 

-Dekan 

FPSD UPI 

- - Dekan FBS 

Universitas 
Negeri 

Ganesha 

4 tahun 

23 FPSD UPI-Musikhochschule 
Luebeck 

 11 Juni 
2015 

Penelitian 
bersama, 

pertukaran Dosen 

dan mahasiswa, 
pertunjukan 

- Rektor UPI 
-Rektor 

Musikhochsc

hule 
Luebeck 

5 tahun 

24 FPSD UPI-Martin-Luther 

Universitaet Halle-Wittenberg 

 11 Juni 

2015 

Penelitian 

bersama, 

pertukaran Dosen 
dan mahasiswa, 

pertunjukan 

-Dekan FPSD 

-Rektor UPI 

-Rector of 
Martin 

Luther 

University 
-Dean of 

Faculty of 

Philosophy  
0f Martin 

Luther 

University 
Halle 

Wittenberg 

5 tahun 

25 Martin Luther Univeritaet 
Halle-Wittenberg 

 12 Juni 
2015 

Kerjasama 
Penelitian 

Rektor UPI 
Rector of 

Martin 

Luther 
University 

 

5 tahun 

26 FPSD UPI-Dinas Pendidikan 
Kabupaten Serang 

1299/UN40.A8/KS/2
017 

119/1521-Disdikbud 

22 
Septemb

er 2017 

Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

Dekan 
Kepala 

Dinas 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 

Kab Serang 

5 Tahun 

27 FPSD UPI-Dinas Pendidikan 
Kota Pandeglang 

1652/UN40.A8/KS/2
017 

 

 

22 
Septemb

er 2017 

Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

-Dekan 
-Kepala 

Bidang 

Kebudayaan 
Dinas 

Pendidikan 

Kab 
Pandeglang 

 

5 T

a

h

u

n 

 

-Penciptaan Atmosfir dan Kultur Akademik dalam Proses Pembelajaran 

Kultur akademik di lingkungan FPSD berbeda dengan fakultas lain yang ada di UPI, 

karena 60% perkuliahan di FPSD bersifat praktik. Mahasiswa juga diarahkan untuk lebih 

kreatif dan dapat menciptakan karya-karya inovatif. Hubungan mahasiswa dengan dosen 
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sangat dekat, karena banyak hal yang harus didiskusikan atau perlu arahan ketika melakukan 

praktik perkuliahan. Atmosfir tersebut diharapkan dapat menjadikan mahasiswa lebih mandiri 

dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga pada saat terjun dimasyarakat 

dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan bidang masing-masing. 

 

 

 

 

 

2. Kebijakan Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang 

keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran 

nasional, regional dan internasional 

Kebijakan tersebut diimplementasikan kepada beberapa program dan kegiatan sebagai 

berikut : 1) Perumusan, review, dan pengembangan peta jalan (roadmap) riset; 2) Peningkatan 

kualitas pengelolaan jurnal ilmiah; 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi 

internasional. 

Program Pengembangan dan Penyebarluasan Hasil Riset Unggulan Bidang Keilmuan, 

Kebijakan Pendidikan, dan Penyelesaian Isu Strategis pada Tataran Nasional, dan 

Internasional direalisasikan ke dalam beberapa kegiatan, indikator, dan rencana target capaian 

yang disampaikan sebagai berikut : 

 

 

No 

 

Program 

 

Indikator 

 

Satuan 

Target 

2017 

Capaian 

2017 

% 

Capaian 

Evaluasi 

Capaian  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Perumusan, review, 

dan pengembangan 

peta jalan 

(roadmap) riset 

Peningkatan kompetensi 

supervisi dan 

kompetensi penelitian 

dosen, melalui: 

1. Workshop 

penyusunan paying 

penelitian 

Kegiatan 2 2 100 Tercapai 
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2. Workshop 

penyusunan proposal 

penelitian 

2. Peningkatan 

kualitas 

pengelolaan jurnal 

ilmiah 

Lokakarya penulisan 

jurnal ilmiah nasional 

Kegiatan 2 2 100 Tercapai 

 Pengelolaan jurnal 

online untuk artikel 

penelitian skripsi 

mahasiswa 

Unit 3 3 100 Tercapai 

 Penerbitan jurnal 

RITME 

Edisi 2 1 50 Belum 

tercapai 

3. Peningkatan 

kualitas 

penyelenggaraan 

konferensi 

internasional. 

Penyelenggaraan 

seminar internasional 

FPSD III 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 

 Bantuan mengikuti 

seminar nasional 

Kegiatan 10 ? ? KSDM 

 

Kebijakan Pengembangan dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan 

Menyebarluaskan dan Mendayagunakan Inovasi dalam Ilmu Pendidikan, Pendidikan Disiplin 

Ilmu, dan Disiplin Ilmu Lainnya untuk Memberdayakan Masyarakat diimplementasikan 

kepada program workshop proposal PKM berbasis penelitian. Indikator, dan rencana target 

capaian diuraikan  sebagai berikut : 

 

 

 

No 

 

Program 

 

Indikator 

 

Satuan 

Target 

2017 

Capaian 

2017 

% 

Capaian 

Evaluasi 

Capaian 

Kinerja 

1. Penyelenggaraan 

dan pendayagunaan 

inovasi hasil-hasil 

riset dalam bidang 

ilmu pendidikan, 

pendidikan disiplin 

ilmu, dan disiplin 

ilmu lainnya 

Workshop penyusunan 

proposal Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

(PKM) berbasis 

penelitian 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 
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Kegiatan penelitian merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di FPSD diarahkan pada kajian-kajian seni dan 

pendidikan seni, baik dari aspek pembelajaran, penciptaan maupun pengkajian disesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan seni dan pendidikan seni. 

Hal tersebut dipandang dapat menjawab isu-isu strategis yang saat ini berkembang.   

 

 

 

- Perumusan, Review, dan Pengembangan Peta Jalan (Roadmap) Riset 

Sesuai dengan bidang kajian yang dilakukan di FPSD, pelaksanaan penelitian  

ditekankan pada kajian pendidikan seni, baik pendidikan seni rupa, pendidikan tari maupun 

pendidikan musik. Hal ini sesuai dengan visi FPSD yaitu mengembangkan mutu pendidikan 

khususnya dalam bidang disiplin ilmu pendidikan seni dan desain serta pendidikan disiplin 

ilmu seni dan desain di Asia.  

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, FPSD saat ini sudah memiliki payung 

penelitian yang merupakan roadmap bagi para peneliti di lingkungan FPSD. Sesuai dengan 

payung penelitian, maka penelitian yang diajukan berupa bidang pembelajaran, penciptaan 

maupun pengkajian dalam kegiatan Rencana Induk Pengabdian, dan untuk melihat hal ini 

dapat dilihat pada lampiran F.3.a.1. 

Sebagai praktisi seni, para Dosen dapat melakukan penciptaan dengan membuat 

kreasi-kreasi baru dalam kegiatan apresiasi seni, sedangkan sebagai akademisi, para Dosen 

melakukan kajian  dengan mempelajari perkembangan seni dan budaya di masyarakat. 

- Roadmap PKM Berdasar Bidang Keilmuan 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dosen, baik sebagai pengajar, peneliti 

maupun kegiatan pengabdian pada masyakat,  saat ini di FPSD sedang dirintis dibentuknya 

Pusat Kajian (PK) dan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK), dengan diselenggarakannya 

diskusi kelompok diantara para doktor.  Pusat kajian ini diharapkan akan menjadi tempat bagi 

para Dosen untuk mengembangkan diri,  berdiskusi dan melakukan kajian ilmiah dibidang 

seni, sehingga dari hasil diskusi tersebut akan menghasilkan gagasan yang akan menjadi dasar 

untuk menulis dalam bentuk penelitian. Dibuatnya KBK di setiap departemen diharapkan para 

Dosen dapat bertukar pikiran, untuk melakukan kajian keilmuan, sehingga diharapkan 
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kemampuan Dosen sesuai dengan bidangnya masing-masing dapat saling mengisi dan dapat 

terus dikembangkan.Untuk melihat roadmap PKM berdasar bidang keilmuan dapat dilihat 

pada lampiran table F.3 a.2 

 

- Pengelolaan Jurnal Ilmiah 

Di FPSD UPI terdapat satu buah Jurnal  ilmiah yaitu Ritme (Seni dan Desain serta 

Pengajarannya) diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Februari dan Agustus. 

Ruang lingkup topik artikel meliputi pembelajaran seni dan desain, inovasi pembelajaran seni, 

model pembelajaran seni, strategi pembelajaran seni, pendekatan pembelajaran seni, serta 

evaluasi. Selain itu di Departemen terdapat Jurnal antologi yaitu “Swara”, jurnal antologi 

Departemen Pendidikan Musik yang  merupakan publikasi ilmiah berbasis penelitian skripsi 

mahasiswa dan terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Gradasi: 

Antologi Departemen Pendidikan Seni Rupa, dan “Ringkang”  Antologi Mahasiswa 

Departemen Seni Tari yang merupakan publikasi ilmiah berbasis penelitian Skripsi 

mahasiswa dan terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus, Desember). 

 

- Penyelenggaraan Konferensi Internasional 

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) UPI, tanggal 19 Oktober 2017 

menyelenggarakan Seminar Internasional bertempat di Gedung Amphitheater UPI,  dengan 

tema “Kontribusi Pendidikan Seni dan Desain Dalam Penguatan Pendidikan Karakter”. 

Kegiatan Seminar Internasional III ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor  Bidang    Riset 

Kemitraan dan Usaha  Prof. Dr.  Didi Sukyadi, MA. Seminar diikuti oleh berbagai kalangan, 

baik Dosen, Guru, Mahasiswa, seniman, praktisi seni, maupun masyarakat umum. Pembicara 

Seminar terdiri dari Prof. Dr. Y Sumandiyo Hadi., SST., SU. (ISI Yogyakarta). Prof. Dr. 

Tjetjep Rohendi Rohidi, MA. (UNNES), Gillian Irwin (University of California Davis USA), 

Park Na Hoon (Sungkyunkwan University, South Korea). Penyelenggaraan seminar tersebut 

merupakan kerjasama antara fakultas dan Departemen Pendidikan seni Rupa, Departemen 

Pendidikan tari dan Departemen Musik.  

Selain itu Deparemen Pendidikan Seni Rupa menyelenggarakan Seminar 

Nasionasedangkan  kegiatan workshop yang diselenggarakan hanya untuk di lingkungan  

FPSD UPI. 

TABEL 3.10 

FORUM ILMIAH YANG DISELENGGARAKAN 
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No. Departemen/Prodi 
Seminar/Konferensi/Workshop 

Nasional Internasional 

1 Fakultas - 1 

2 Pendidikan Seni Rupa 1 1 

3 Pendidikan Tari - 1 

4 Pendidikan Musik - 1 

 Jumlah 1 4 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh FPSD untuk meningkatkan kemampuan Dosen 

yaitu menyelenggarakan Workshop  Google Scholar dan Sinta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 

40 orang Dosen, terdiri dari 13 orang dari Departemen Pendidikan Seni Rupa, 14 orang dari 

Departemen Tari dan 13 orang dari Departemen Musik. Selain Workshop Google Scholer dan 

Sinta, tujuh orang Dosen FPSD juga mengikuti workshop payung penelitian, yaitu  satu orang 

dari Departemen Pendidikan Seni Rupa, dua orang dari Departemen Pendidikan  Tari dan 

empat orang dari Departemen Musik. Delapan belas orang dosen mengikuti seminar nasional  

dan seorang dosen Departemen Pendidikan Seni Rupa mengikuti seminar internasional di luar 

UPI. Adapun dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 3.11 

JUMLAH DOSEN YANG MENGIKUTI           

      KEGIATAN ILMIAH TAHUN 2017 

No. Departemen/Prodi 
Seminar/Konferensi/Workshop 

Nasional Internasional 

1 Pendidikan Seni Rupa 18 1 

2 Pendidikan Tari - - 

3 Pendidikan Musik 23 23 

 Jumlah 41 24 
 

Setiap Dosen diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat karya tulis ilmiah 

yang dapat dipublikasikan sehingga diakui kepakarannya. Untuk menunjang hal tersebut 

diperlukan publikasi baik berupa buku, jurnal maupun prosiding. Adapun data publikasi 

ilmiah sampai bulan Desember tahun 2017 di lingkungan FPSD dapat dilihat  indikator 

capaian IKU 2017. 

Untuk memfasilitasi para Dosen yang membuat karya tulis ilmiah, sekaligus sebagai 

media pubilkasi ilmiah,  di setiap departemen di lingkungan FPSD terdapat jurnal ilmiah. 

Media ini dirasakan cukup epektif sehingga hasil karya tulis berupa pemikiran para pakar 

pendidikan seni dapat dibaca dan dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerhati pendidikan 

seni. 
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Sebagai media publikasi ilmiah, di lingkungan FPSD terdapat 1 buah jurnal yaitu Ritme, 

selain itu di masing-masing departemen terdapat antologi yaitu Gradasi di Departemen 

Pendidikan Seni Rupa, Ringkang di Departemen Pendidikan Seni Tari dan Swara di 

Departemen Pendidikan Musik. Adapun data pengelolaan jurnal dapat terlihat pada tabel 

berikut: 

TABEL 3.12 

JURNAL YANG DIKELOLA UNIT KERJA TAHUN 2017 

No

. 
Departemen/Prodi Jumlah Judul Jurnal 

Jenis Jurnal 

Cetak Elektrik 

1 FPSD 1 Ritme √ √ 

2 Pendidikan Seni Rupa 1 

1 

Gradasi (Antologi) 

Stilasi 

 √ (Daring) 

Cetak 

3 Pendidikan Tari 1 Ringkang (Antologi)  √ (Daring) 

4 Pendidikan Musik 1 Swara (Antologi)  √ (Daring)  

Jumlah 5    

- Pengembangan Sistem Pendanaan dan Insentif Riset 

Kegiatan riset dapat berjalan apabila didukung dengan dana yang memadai, saat ini 

sistem pendanaan riset masih tergantung kepada dana dari pemerintah, baik melalui dana 

BOPTN maupun DIPA, sedangkan untuk penelitian dengan dana mandiri sampai saat ini 

dapat terlaksana walaupun sangat terbatas, adapun rekapitulasi penelitian di lingkungan FPSD 

tahun 2017 dapat terlihat sebagai berikut. Pengelolaan dana penelitian saat ini terpusat di 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UPI 

 

TABEL 3.13 

REKAPITULASI PENELITIAN SETIAP UNIT KERJA TAHUN 2017 

No. Departemen/Prodi 

Jumlah 

Proposal 

Usulan 

Proposal disetujui 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

DosenTerlibat 
Jumlah Dana (Rp) 

1. Pendidikan Seni Rupa 7 7 7 Rp. 430.120.000 

2. Pendidikan Tari 4 4        4 Rp. 488.870.000 

3. Pendidikan Musik 3 3 3 Rp. 291.670.000 

 Jumlah 14 14 14 Rp. 1.210.660.000 

- Sarana dan Prasarana Pendukung Riset Pusat Kajian 

Saat ini FPSD UPI memiliki sarana yang cukup lengkap, akan tetapi prasarana yang 

tersedia masih ada kekurangan. FPSD memiliki satu gedung yang dipergunakan untuk 

kegiatan fakultas, satu gedung untuk laboratarium dan studio seni, serta satu bagian dari 
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Gedung FPBS UPI yang digunakan untuk ruang Departemen, Ruang kuliah dan ruang praktek 

seni.  

Salah satu ruangan di Gedung III FPSD rencananaya akan digunakan untuk ruang 

Ruang Prodi Desain, Komputer, Visual.   

- Pengembangan Jejaring Kerja Sama Riset dan Publikasi dengan Berbagai 

Lembaga  

Sampai dengan bulan Desember 2017, kerjasama riset di dalam negeri dilakukan dengan 

beberapa perguruan tinggi, sedangkan dengan pihak luar negeri kerjasama penelitian 

dilakukan dengan Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg 

 

3. Kebijakan: Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat 

dengan Menyebarluaskan dan Mendayagunakan Inovasi dalam Bidang Ilmu 

Pendidikan, Pendidikan Disiplin Ilmu, dan Disiplin Ilmu Lainnya untuk 

Memberdayakan Masyarakat 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian 

untuk pemberdayaan masyarakat, dilakukan oleh Dosen maupun mahasiswa. Kegiatan ini 

merupakan salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup upaya-

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 

dilakukan oleh sivitas akademika sebagai perwujudan pengabdian serta kepedulian untuk 

berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas khususnya 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan berupa kerjasama dengan institusi lain atau dengan 

peguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. 

Departemen Pendidikan Seni Rupa pada bulan Mei  tahun 2017 sudah melakukan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat di daerah Malang. Berupa Seminar dan Workshop 

Batik. 

- Pengembangan Arah dan Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat, FPSD 

melaksanakan Workshop Penyusunan Payung Penelitian dan Pengabdian, Workshop 

Penyusunan Proposal, dan Workshop Pendampingan Penyusunan Artikel untuk para 
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Dosen.Sampai dengan bulan  Desember 2017 di FPSD implementasi bentuk kerjasama dalam 

bidang Pengabdian Pada Masyarakat dapat dilihat pada Tabel  berikut: 

 

 

 

 

 

TABEL 3.14 

KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN 

INSTITUSI/PERGURUAN TINGGI DALAM DAN LUAR NEGERI 

 

No 

 

Institusi/Perguruan 

Tinggi 
Bidang Kerja sama 

Jumlah 

Kerja Sama 

1. Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten Bangka 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, Penelitian, Pengabdian 

pada Masyarakat dan Jasa 

Keprofesian 

1 

2. Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten 

Anambas 

Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, Penelitian, Pengabdian 

pada Masyarakat dan Jasa 

Keprofesian 

1 

3. Universitas negeri 

Surabaya 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Medan 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

5. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Tarumanagara 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

6. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Jakarta 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

7. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Padang 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

8. Departemen Pendidikan 

Musik-Institut Seni 

Indonesia Denpasar 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

9. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Makasar 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

10. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 
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Negeri Manado 

11. Departemen Pendidikan 

Musik-Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Tridharma Perguruan Tinggi 1 

12. Departemen Pendidikan 

Tari-Masyarakat Pencak 

Silat (MASPI) 

Program Pencak Silat 1 

13. Departemen Pendidikan 

Tari-Kabupaten Siak 

Tridharma Perguruan Tinggi  

14. Departemen Pendidikan 

Seni Rupa-Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Pendidikan, Penelitian, PPM, 

Pameran, Magang, Seminar dan 

Workshop Penciptaan Seni Karya 

dan Penulisan Jurnal 

1 

15. FPSD UPI-Fakultas 

Bahasa dan Seni 

UNNES 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

16. FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Makasar 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

17. FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Medan 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

18. FPSD UPI-FBS Negeri 

Padang 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

19. FPSD UPI-FBS Negeri 

Surabaya 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

20. FPSD UPI-FBS   Negeri 

Yogyakarta 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

21. FPSD UPI-FSD 

Universitas Negeri 

Makasar 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

22. FPSD UPI-FPBS UPI Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

23. FPSD UPI-FBS Negeri 

Manado 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

24. FPSD UPI-FBS 

Universitas Negeri 

Gorontalo 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

25. FPSD UPI-FBS Negeri 

Ganesha 

Kerjasama Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1 

26. FPSD UPI-Dinas 

Pendidikan Kota Serang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 

27. FPSD UPI-Dinas 

Pendidikan Kabupaten 

Serang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 

28. FPSD UPI-Dinas 

Pendidikan Kota 

Pandeglang 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 1 
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Adapun rekapitulasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2017 di 

lingkungan FPSD adalah sebagai berikut. 

TABEL 3.14 

REKAPITULASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 

TAHUN 2017 

No

. 
Departemen/Prodi 

Jumlah 

Proposal 

Usulan 

Proposal disetujui 

Jml 

Program 

Jml 

Dosen 

terlibat 

Jml 

Mahasis

wa 

Terlibat 

Jumlah dana (Rp) 

1 Pendidikan Seni 

Rupa 

1 1 1  Rp. 40.000.000,- 

2 Pendidikan Tari 3 3 3  Rp. 117.900.000,- 

3 Pendidikan Musik 1 1 1  Rp. 39.900.000,- 

 Jumlah 5 5 5  Rp. 197.200.000,- 

- Pendayagunaan Inovasi Hasil-Hasil Risert 

FPSD saat ini sedang merancang  mengimplementasikan hasil riset dosen untuk 

dijadikan bahan workshop dalam upaya pengembangan seni dan pendidikan seni.  

- Penyebarluasan dan Pendayagunaan Inovasi dalam Bidang Ilmu Pendidikan 

Untuk menghadapi pesatnya perkembangan kemampuan berbahasa non verbal: bunyi, 

gerak, rupa dan perpaduannya, manusia diharapkan mampu memahami dan berekspresi 

terhadap citra budaya sendiri dan budaya lain (multi cultural). Pendidikan seni juga memiliki 

wacana multidimensional; artinya pendidikan seni memiliki cakupan yang luas; baik yang 

berkaitan dengan masalah budaya ataupun ilmu pengetahuan. Adapun  cara atau strategi 

menanamkan pengetahuan dan keterampilan, dengan cara mengkondisikan anak atau siswa 

menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya secara khas (karakteristiknya) 

serta memiliki sensitivitas terhadap berbagai perubahan sosial budaya dan lingkungan. 
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Inovasi Pendidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

anak didik untuk mengembangkan potensi seni yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah karya 

yang dapat diapresiasi baik oleh dirinya sebagai pelaku seni atau masyarakat. Penyebarluasan 

dan Pendayagunaan Inovasi dalam Bidang Ilmu Pendidikan di lingkungan FPSD dilakukan 

antara lain melalui implementasi inovasi hasil-hasil perkuliahan, bekerja sama dengan pihak 

sekolah maupun instansi penyelenggara event kesenian. Selain itu para dosen senantiasa 

membuat karya-karya yang ditampilkan baik di dalam maupun di luar negeri.Di FPSD baik 

dosen maupun mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk berinovasi dalam bidang 

pendidikan seni, baik melalui proses pembelajaran maupun dalam berbagai kegiatan 

kemahasiswaan. 

 

- Peningkatan Partisipasi dan Kontribusi UPI dalam berbagai Agenda Sosial 

Berbagai kegiatan sosial dilakukan oleh FPSD UPI sebagai bagian dari  

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan FPSD UPI pada tahun 2017 yaitu 

turut serta dalam menebar 1435 paket dua’fa yang diselenggarakan oleh Panitia Kegiatan 

Ramadhan 1438H, sedangkan mahasiswa Departemen Pendidikan Seni Rupa mengadakan 

buka bersama  dengan Anak-Anak Panti Asuhan, dengan tema 
„
Seni Ngariung Rupa Ngahiji

“
, 

serta pemberian bingkisan untuk orang-orang yang kurang mampu. Selain ini melalui 

kegiatan pengabdian pada masyarakat, dosen dan mahasiswa seni musik melakukan wisata 

pendidikan seni bagi kalangan usia lanjut di panti wreda. 

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi FPSD terhadap 

lingkungan serta sebagai wujud kepedulian FPSD untuk berkontribusi positif terhadap 

masyarakat melalui seni. 

 

4. Kebijakan Penyelenggarakan dan Pengembangan Pembinaan Kemahasiswaan 

untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Serta Meningkatkan Jejaring dan 

Pemberdayaan Peran Alumni 

Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan Pembinaan Kemahasiswaan untuk 

Meningkatkan Mutu Lulusan serta Meningkatkan Jejaring dan Pemberdayaan Peran Alumni 

diimplementasikan kepada program 1) Pengembangan kreativitas melalui pengembangan 

bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan mahasiswa; 2) Mengembangkan kegiatan 
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kemahasiswaan; 3) Peningkatan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan beasiswa dan 

program pembiayaan lainnya; 4) Penggaliaan dan pembinaan potensi mahasiswa untuk 

meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional. 

Program-program tersebut direalisasikan kepada beberapa kegiatan dengan indikator dan 

rencana target capaian sebagai berikut: 

 

 

 

No 

 

Program 

 

Indikator 

 

Satuan 

Target 

2017 

Capaian 

2017 

% 

Capaian 

Evaluasi 

Capaian 

Kinerja 

1. Pengembangan 

kreativitas melalui 

pengembangan 

bakat, minat, 

penalaran, dan 

kewirausahaan 

mahasiswa 

Pembinaan Program 

Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 

Kegiatan 3 3 100 Tercapai 

 Pengembangan bakat 

dan minat 

Ormawa 4 14 350 Terlampaui 

 Koordinasi kegiatan 

kemahasiswaan 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 

 Pergelaran dan 

pameran seni budaya 

Kegiatan 3 8 266 Terlampaui 

 Lokakarya 

penyusunan proposal 

PKM 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 

2 Pengembangan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

Penyediaan bantuan 

operasional UKM, 

minat bakat, dan 

penalaran 

Kegiatan 12 12 100 Tercapai 

3. Peningkatan 

kesejahteraan 

mahasiswa melalui 

penyediaan 

beasiswa dan 

program 

pembiayaan 

lainnya 

Pemberian beasiswa Rupiah 20jt 20jt 100 Tercapai 

4. Penggaliaan dan 

pembinaan potensi 

mahasiswa untuk 

Pemilihan mahasiswa 

berprestasi 

Kegiatan 1 1 100 Tercapai 
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meraih prestasi 

dalam berbagai 

kompetisi di 

tingkat nasional 

dan internasional 

 

Pembinaan kegiatan kemahasiswaan diharapkan akan membentuk pribadi yang 

mandiri dan setelah menyelesaiakan pendidikan di FPSD UPI akan  mampu menghadapi 

kondisi yang ada di masyarakat dan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi. 

- Pengembangan kreativitas melalui pengembangan bakat, minat, penalaran, dan 

kewirausahaan mahasiswa. 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DITLITABMAS), Direktorat 

Jendral Dikti, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam meningkatkan kualitas 

peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar dapat menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta 

memperkaya budaya nasional. Setiap mahasiswa memiliki minat, bakat, dan intelektual yang 

beragam, oleh karena itu PKM membuka peluang bagi mahasiswa dalam berkarya dan 

berkreasi. 

Kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh DITLITABMAS terdiri dari: 1) PKM 

Gagasan Tertulis (GT) yang kegiatannya dilaksanakan sekitar bulan Januari 2017, namun dari 

FPSD tidak ada kelompok Mahasiswa yang mengusulkan proposal untuk mengikuti kegiatan 

tersebut,  2) PKM Kewirausahaan (PKM-K) diselenggarakan pada  bulan April 2017, dan 

cukup banyak Mahasiswa FPSD yang mengikuti kegiatan tersebut.  3). PKM Karya   

Cipta (PKM-KC), dalam bidang inipun tidak ada Mahasiswa FPSD yang mengikutinya. 

 

- Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan 

Kegiatan kemahasiswan di lingkungan FPSD dikoordinasikan oleh organisasi 

kemahasiswan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan  Himpunan Mahasiswa 

(HIMA). BEM merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat fakultas, yang 

berfungsi untuk menjembatani hubungan antara Hima-hima yang berada di lingkungan FPSD, 

sedangkan Hima merupakan organisasi untuk mewadahi berbagai kegiatan untuk menggali 
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potensi dan menggembangkan berbagai aktivitas dan kreatifitas mahasiswa di departemen. 

Organisasi ini melakukan berbagai kegiatan, baik yang bersifat edukatif, rekreatif, maupun 

kegiatan religius. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan mahasiswa yang ada di 

lingkungan FPSD diantaranya, Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), Pendidikan dan 

Latihan (Latihan Dasar Kepemimpinan (LDKM), kegiatan Seni dan Budaya, Olah Raga, 

Penalaran, Minat Bakat, Kegiatan Kerohanian, Keorganisasian (penataan manajemen 

Ormawa, reorganisasi, Mumas, Sidang Umum MPM dll.), dan kegiatan Seminar/Lokakarya 

serta kegiatan ilmiah lainnya, Musyawarah Mahasiswa (MUMAS), dan pagelaran. 

Adapun organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan FPSD dapat dilihat pada 

tabel  sebagai berikut. 
 

TABEL 4.15 

REKAPITULASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

No Fak/Dep/Prodi Jenis Organisasi Ket 

BEM DPM MPM UKM FKM HIMA LAINNYA 

1 Fakultas 1 - - - - - - - 

2 Departemen 

Pendidikan Seni 

Rupa 

- - - 2 - 1 - - 

3 Pendidikan Tari - - - 2 - 1 - - 

4. Pendidikan Musik - - - 5 - 1 - - 

 

- Penciptaan Lingkungan Budaya Meneliti dan Publikasi di Kalangan Mahasiswa. 

Salah satu kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yaitu 

dengan dilaksanakannya pemilihan mahasiswa berprestasi. Sesuai dengan ketentuan 

pemilihan Mahasiswa Berprestasi, maka para Mahasiswa terbaik dari setiap Departemen 

mebuat Karya Tulis sebagai persyaratan. Mahasiswa Berprestasi terbaik di FPSD di raih Rika 

Aryanti dengan judul Karya Tulis “Gedung Pertunjukan Sebagai Wadah Edukasi Kreatif Bagi 

Mahasiswa Pendidikan Tari”, peringkat dua diraih Ai Wenny Purnama Putri dengan Karya 

Tulis “Dance Multimedia Learning Sebagai Inovasi Pembelajaran Seni Tari” dari Departemen 

Pendidikan Tari, Peringkat tiga Muhammad Farraz Muharam dengan Karya Tulis 

“Selamatkan dan Lestarikan Batik Cirebon Mega Mendung dari Negara Asing”. 
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Dengan adanya seleksi mahasiswa berprestasi di lingkungan FPSD yang 

mengharuskan mahasiswa untuk membuat karya ilmiah,  maka akan tumbuh budaya meneliti 

di kalangan mahasiswa dan menjadi bagian upaya pengembangan potensi  sebagai bagian dari 

budaya pengembangan proses pembelajaran di perguruan tinggi. 

Upaya peningkatan budaya meneliti dilakukan dengan mengadakan Workshop 

penelitian untuk para mahasiswa serta kegiatan Workshop Pembinaan Hibah Bina Desa 

(PHBD) dengan pemateri  Juju Masunah, P.hD salah seorang pakar dalam bidang penelitian 

yang juga dosen Departemen Pendidikan Tari UPI. Dengan adanya kegiatan tersebut, 

mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang penelitian 

serta mampu menghasilkan beberapa judul penelitian yang diajukan ke tingkat Universitas. 

- Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa  

Proses masuk untuk menjadi mahasiswa UPI melalui beberapa jalur, baik melalui jalur 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Bidik Misi, dan Seleksi Mandiri UPI (SMUPI).  

Seleksi calon mahasiswa melalui jalur bidik misi merupakan salah satu jalur yang diberikan 

kepada putra-putra terbaik bangsa yang secara akademik memiliki potensi untuk melanjutkan 

pendidikan, akan tetapi kurang mendukung secara finansial. Kepada mahasiswa yang lulus 

melalui jalur Bidik Misi ini akan diberi beasiswa, baik biaya untuk buku selama perkuliahan, 

biaya hidup dan uang kuliah setiap semester selama delapan semester.  Mekanisme 

pendaftarannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain Bidik Misi tersedia pula 

bantuan biaya atau beasiswa untuk para mahasiswa, baik yang kurang mampu secara finansial 

maupun yang memiliki prestasi. Adapun jenis beasiswa yang ada sampai dengan bulan Juni 

tahun 2017 dengan sumber dana dari UPI diantaranya   Peningkatan Prestasi Akademik dari 

UPI (PPA UPI) serta PPA dari Direktorat Pendidikan Tinggi (PPA Dikti), BNI, Pemprov 

Jabar, Bawaku dari Kota Bandung, PT Djarum, Karya Salemba Ekonomi (KSE), Bea Siswa 

Unggulan dari KEMENDIKBUD, BCA,  serta beasiswa dari PT Perusahaan Listrik Negara 

(PT.PLN).  

Selain pemberian beasiswa, bagi mahasiswa yang secara finasial ada kendala pada saat 

harus memenuhi kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), dapat mengajukan 

permohonan keringan dalam melakukan pembayaran, berupa cicilan pembayaran. Bentuk 

kesejahteraan lain yang selama ini dikelola oleh fakultas adalah  pemberian bantuan dana 

santunan sakit untuk pengobatan/rawat inap dan santunan kecelakaan/kematian.Pemberian 
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kesejahteraan tersebut merupakan  penunjang keberhasilan studi mahasiswa sehingga  

mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi, dan mahasiswa yang memiliki prestasi 

akademik tinggi, diharapkan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.  

. 

 

 

- Pembinaan Potensi Mahasiswa untuk Meraih Prestasi dalam berbagai Kompetisi 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  yang bertugas untuk melakukan pembinaan 

potensi mahasiswa, senantiasa melakukan diskusi dan melakukan arahan dan mendorong  

agar dapat melaksanakan dan mengikuti berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan dilakukan secara bersama-sama dengan Dosen Pembimbing 

Kemahasiswaan masing-masing departemen, serta di dukung oleh bagian Akademik dan 

Kemahasiwaan sehingga menjadi sebuah sinergi untuk mengembangkan para mahasiswa 

meraih prestasi di berbagaai kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional. 

          Pada tahun 2017, ada beberapa kompetisi atau kejuaraan tingkat nasional dan 

internasional yang diikuti oleh mahasiswa FPSD, diantaranya Pekan Pendidikan dan 

Kreativitas Generasi Hebat “PINISIH”, Sunsilk Hijab Hunt Tahun 2017, Teras Sunda 

Unjuk Rasa Kabisa, MTQ Mahasiswa Nasional 2017, dan Taiwan Internasional Student 

Design Compotition. 

 Kegiatan penting yang sudah dilakukan yaitu pemilihan mahasiswa berprestasi di 

tingkat fakultas, dan dilanjutkan pengiriman mahasiswa berprestasi ke tingkat universitas. 

Selain itu mahasiswa Departemen Pendidikan Tari menjadi pendukung kegiatan Kontes 

Robot yang diselenggarakan oleh Mahasiswa FPTK. Adapun kegiatan-kegiatan lain yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa di lingkungan FPSD diantaranya: Brayata Gending, Dance 

Scene, Ranah Bedincak, Star Award, Studi Banding, Penerimaan Tamu dari Universitas 

Nasional Malaysia, UPI Award, OMC Konser, Pameran SIMULARKUM 3, Workhsop 

gambar pada Kertas Stiker, Workshop Littering, WorkShop Teknik Kolase, Pameran d the 

Parlor, Workshop Batik di Media Kayu, Workshop Skripsi penciptaan, Pameran Kaligrafi, 

Pameran di SLB, Pameran seni Rupa di Sukabumi, Workshop Batik di Thailand, workshop 

LDDSR di UPI, serta kegiatan lain, baik yang bersifat akademik maupun kemahasiswaan. 

Adapun prestasi mahasiswa FPSD pada tahun  2017 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 
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TABEL 4.16 

PRESTASI MAHASISWA 

No Kegiatan/Kejuaraan Penyelenggara Raihan Kejuaraan Tingkat 

1 Pekan Pendidikan dan 

Kreativitas Generasi 

Hebat “PINISIH” 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makasar 

Juara I, LKTIM Tingkat 

Nasional 

Nasional 

2. Sunsilk Hijab Hunt 

Tahun 2017 

Station Televisi 

Trans 7 

Juara ke 3, Finalis Sunsilk 

Hijab Hunt 

Nasional 

3. Teras Sunda Unjuk 

Rasa Kabisa 

Teras Sunda 

Bandung 

Juara 2, Solo Vokal Nasional 

4. MTQ Mahasiswa 

Nasional 2017 

Ristek Dikti, 

Universitas 

Brawijaya dan 

Universitas 

Negeri Malang 

Juara 2 Bidang Fahmil 

Qur’an 

Nasional 

5. MTQ Mahasiswa Universitas 

Brawijaya dan 

Universitas 

Negeri Malang 

Juara Harapan 3 Bidang 

Khatil Qur’an Gol 

Dekorasi 

Nasional 

6. Taiwan Internasional 

Student Design 

Compotition 

Taiwan 

Internasional 

Student Design 

Compotition 

Lolos seleksi Internasional 

     

 

 

7. Starting Line LINE 6 orang lolos seleksi 

Starting LINE 

Internasional 

8. Immerse in the Culture 

and Experience the 

Exchange (ISCEF) 

Cholalongkorn 

University-

Silpakorn 

University 

Thailand 

Lolos seleksi Asia 

 

Sebagai bentuk bantuan kesejahteraan mahasiswa, di UPI terdapat Program Beasiswa. 

Adapun beasiswa yang diterima mahasiswa samapai bulan Juni 2017, berasal dari Perusahaan 

Listrik Negara (PLN), UPI, Dikti, Yayasan Karya Salemba Empat, PT Gudang Garam, BNI 

dan Pemprov Jabar, untuklebih jelas mengenai lembaga pemberi Bea Siswa dan besarannya 

dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. 
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TABEL 4.17 

REKAPITULASI LEMBAGA PEMBERI BEASISWA 

No 

Lembaga 

Pemberi 

Bea Siswa 

Jenis 

Bea 

Siswa 

Prodi 

Jumlah 

Peneri

ma 

Jumlah dana (Rp) 

1. PLN PLN Pendidikan Tari 1 5.000.000,-/tahun 

Pendidikan Musik 1 5000.000,-/tahun 

2. UPI PPA Pendidikan Seni Rupa 18 79.800.000,-/tahun 

Pendidikan Tari 15 67.200.000/tahun 

Pendidikan Musik 21 96.600.000,-/tahun 

3 DIKTI PPA Pendidikan Seni Rupa 19 86.400.000,-/tahun 

Pendidikan Tari 18 81.600.000,-/tahun 

Pendidikan Musik 25 110.000.000,-/tahun 

4 PT 

Gudang 

Garam 

Gudang 

Garam 

Pendidikan Seni Rupa 2 3.000.000.-/tahun 

Pendidikan Musik 2 3.000.000,-/tahun 

Pendidikan Tari 2 3.000.000,-/tahun 

 

5 BNI Prestasi 

BNI 

Pendidikan Seni Rupa 1 6.000.000,-/tahun 

Pendidikan Tari 1 6.000.000,-/tahun 

Pendidikan Musik 1 6.000.000,-/tahun 

6 Pemprov 

Jabar 

Program 

Bantuan 

Biaya 

Pendidik

an 

Pendidikan Seni Rupa 1 6.000.000,-/tahun 

Pendidikan Tari 1 6.000.000,-/tahun 

Pendidikan Musik 1 6.000.000,-/tahun 

7 RKAT 

FPSD UPI 

Bantuan 

biaya 

pendidik

an 

Pendidikan Seni Rupa 1 20.000.000,-/tahun 

 Pendidikan Tari   

Pendidikan Musik 2 3.800.000,-/tahun 

8 Bawaku 

Program 

Bantuan 

Wali Kota 

Khusus 

Bantuan 

tidak 

mampu 

Pendidikan Seni Rupa  4.000.000,-/tahun 

  Beasiswa 

prestasi 

Pendidikan Seni Rupa 3 18.000.000,-/tahun 

  Pendidikan Tari 5 35.000.000,-/tahun 
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Pendidikan Musik 6 36.000.000,-/tahun 

9 Yayasan 

KSE 

Karya 

Salemba 

Empat 

Pendidikan Tari 1 7.200.000,-/tahun 

 Jumlah 696.800.000,-/tahun 
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Adapun data mahasiswa penerima program mahasiswa wira usaha di lingkungan FPSD terdapat dalam lampiran laporan ini. 

Berikut ini kami sampaikan kondisi jumlah mahasiswa pada semester genap 2016/2017 di lingkungan FPSDUPI berdasarkan 

tahunangkatan dan jenis kelamin per program studi. 

 

TABEL 4.18 

DATA JUMLAH MAHASISWA PADA SEMESTER GENAP 2016/2017 BERDASARKAN TAHUN ANGKATAN DAN JENIS 

KELAMIN PER PROGRAM STUDI 

No PROGRAM STUDI 
PEMINAT 

MAHASISWA 

BARU 

MAHASISWA 

TERDAFTAR 

MAHASISWA 

CUTI 

JUMLAH 

LULUSAN 

JUMLAH 

CUMLAUDE 

RATA-

RATA 

IPK L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P 

1 Pendidikan Seni Rupa   726 49 43 92 248 172 420 4 1 5 47 48 95 3 17 20 3,39 

2 Pend Seni Tari   364 16 45 61 58 284 342 2 2 4 6 58 64 3 9 12 3,43 

3 Pend Seni Musik   922 54 50 104 321 240 561 2 2 4 42 32 74 2 4 6 3,40 
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- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung kegiatan 

Kemahasiswaan. 

Agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sarana dan 

prasarana yang memadai. Kegiatan kemahasiswaan dilingkungan FPSD sangat 

berkaitan erat dengan mata kuliah yang diajarkan di departemen masing-masing, 

sehingga sarana yang tersedia juga sangat mendukung. Kegiatan kemahasiswaan 

pada Departemen Pendidikan Seni Rupa sangat berkaitan erat dengan kegiatan 

pameran, sehingga fasilitas yang ada di depertemen tersebut sangat mendukung 

untuk kegiatan kemahasiswaan (HIMA) Departemen Pendidikan Seni 

Rupa.Sedangkan kegiatan kemahasiswaan di departemen Pendidikan Tari banyak 

berkaitan dengan kegiatan pagelaran, sehingga sarana yang diperlukan seperti 

dancing lab sangat mendukung untuk kegiatan tersebut, sedangkan kegiatan 

kemahasiswaan berkaitan erat dengan kegiatan pagelaran seni musik dan semua 

fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan cukup lengkap ada di 

Departemen Pendidikan Musik. 

Sarana-sarana lain untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan bisa 

bekerja sama dengan bagian Umum dan Perlengkapan FPSD atau Biro Sarana 

Prasarana UPI, selain itu para mahasiswa dapat menggunakan gedung Pusat 

Kegiatan Mahasiswa (PKM) 

5. Kebijakan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya (SDM, Sarana dan 

Prasarana, dan Keuangan), dan Usaha Universitas dalam Mendukung 

Penyelenggaraan Tridharma untuk Peningkatan Kesejahteraan dan 

Keunggulan Universitas. 

Untuk mendukung berlangsungnya kegiatan akdemik secara optimal, 

diperlukan faktor-faktor  pendukung berupa sumber daya, baik sumber daya 

manusia (SDM) maupun sumber daya fasilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, 

FPSD terus melakukan berbagai perbaikan dan penambahan sumber daya agar 

pihak-pihak yang terkait merasa puas atas layanan yang diberikan. 

a). Pengembangan SDM  
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Apabila melihat rasio dosen dengan mahasiswa di FPSD UPI saat ini, 

jumlah dosen masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.  hal 

ini dapat dilihat dengan adanya  departemen yang masih menyampaikan 

permohonan penambahan tenaga Dosen. Departemen Pendidikan Seni Rupa dan 

Departemen Seni Tari saat ini masing-masing mengajukan penambahan satu 

orang dosen dengan status Pegawai Tetap (PT) dengan kualifikasi S2 dari Jurusan 

Pendidikan Seni. Selain itu FPSD saat ini sedang merintis membuka Prodi Desain, 

Komputer dan Visual (DKV) yang pengajuannya sudah disetujui oleh Manjelis 

Wali Amanat (MWA), sehingga perlu melakukan penambahan tenaga dosen yang 

baru. 

Sesuai dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 6489/UN40/HK/2015 tanggal 

6 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)  UPI, maka 

sejak bulan April 2017 disetiap Fakultas di lingkungan UPI telah dilantik Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dengan demikian tugas-tugas Wakil Dekan 

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk bidang Kemahasiswaan diserahkan 

kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Hal tersebut menunjukan telah 

terjadi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di lingkungan 

FPSD UPI. 

 Dengan adanya perubahan struktur dan penambahan tenaga kependidikan 

tersebut, diharapkan  akan meningkatkan kinerja untuk mendukung kegiatan 

akademik, sehingga para pelanggan atau mahasiswa merasa puas dengan pelayan 

yang diberikan. 

 Jumlah Dosen dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan FPSD 

saat ini  dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut. 

TABEL 3.19 

JUMLAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Kelompok Jumlah 

Dosen 
Dosen Tetap 65 

67 
Dosen Tidak Tetap 2 

Tenaga Pegawai Tetap 13 24 
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Kependidikan Pegawai Tidak Tetap 11 

 

Adapun jumlah Dosen tetap yang ada di FPSD berdasarkan pendidikan, 

jabatan fungsional dan golongan dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut. 
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TABEL 3.20 

JUMLAH DOSEN TETAP BERDASARKAN PENDIDIKAN, JABATAN FUNGSIONAL, DAN GOLONGAN 

NO DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN  JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN 

JUML 
S1 S2 S3 

Guru 

Besar 

 

Lktr 

Kpl 
Lektor 

Asisten 

Ahli 

Tng 

Pengaja

r 

III IV 

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

1 Pend. Seni Rupa     12 4 8 

   

10 1 8 2 

  

3 

 

7 3 10 1 20 4 

2 Pend. Seni Tari     7 4 2 6 

 

1 4 7 5 2 

   

1 5 2 4 8 9 11 

3 Pend. Seni Musik   13  5 5   4 5 11    2  13  5 5 18 5 

 

 Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tetap berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 3.21, sebagai berikut. 

TABEL 3.21 

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR 

No 

 

Nama 

  

Pendidikan Terakhir Jenis ketenagaan Golongan Jml 

SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 Teknisi Laboran Pustakawan 
Tenaga 

Administrasi 
Hnr II III IV L P 

1 Asep Supandiman, M.M.Pd. 

       

V 

   

V 

   

v 

  2 Sudrajat Permana, S.Pd. 

      

V 

    

V 

  

V 

   3 Nanan Husnan, S.Sos 

      

V 

    

V 

  

V 

   4 Dadang, S.Pd. 

      

V 

    

V 

  

V 

   5 Mulyati Kurniasari, S.Pd. 

      

V 

    

V 

  

V 

  

1 

6 H. Ayom Ridwan 

  

V 

        

V 

  

V 

 

1 

 7 Asep Dedi Apendi 

  

V 

        

V 

  

V 

 

1 
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8 Dede Atih 

 

v 

         

V 

 

V 

   

1 

9 Ma'mur 

  

V 

        

V 

 

V 

  

1 

 10 Yayat 

  

V 

        

V 

 

V 

  

1 

 11 Yayat Suryana 

  

V 

        

V 

 

V 

  

1 

 12 Basuki Rahmad, A. Md. 

     

v 

     

V 

 

V 

  

1 

 13 Via Octavianty S. 

  

V 

        

V V 

    

1 

14 Caca Mulyana 

  

V 

        

V V 

   

1 

 15 Asep Irawan 

  

V 

        

V V 

   

1 

 16 Deni Gunawan Saputra 

  

V 

        

V V 

   

1 

 17 Dian Sudiana 

  

V 

        

V V 

   

1 

 18 Dadeng Burhanudin 

  

V 

        

V V 

   

1 

 19 Afid Sofyan 

  

V 

        

V V 

   

1 

 20 Hani Pertiwi 

  

V 

        

V V 

    

1 

21 Uman Haeruman 

  

V 

        

V V 

   

1 

 22 Agus Wanto 

  

V 

        

V V 

   

1 

 23 Reza Adiyasa 

  

V 

        

V V 

   

1 

 

 

Risna Ayu Meilawati 

      

V 

    

V V 

    

1 
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Untuk meningkatkan kemampauan  dalam bidang seni dan pendidikan seni, FPSD 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para Dosen untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini jumlah tenaga Dosen 

yang sedang melanjutkan pendidikannya di jenjang S3 tercatat sebanyak 12 orang.  Adapun 

sebaran Dosen yang saat ini sedang studi lanjut dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut.

  

 

TABEL 3.22 

DOSEN YANG SEDANG STUDI LANJUT 

No. Departemen/Prodi 
S2 S3 

Jumlah 
DN LN DN LN 

1. Pendidikan Seni Rupa - - 1 - 1 

2. Pendidikan Tari - - 5 - 5 

3. Pendidikan Musik - - 6 - 6 

 

Tenaga kependidikan di FPSD yang  studi lanjut belum menunjukkan jumlah yang 

signifikan,  kendati demikian pimpinan fakultas dan pimpinan administrasi  tetap  berupaya 

mendorong agar tenaga kependidikan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta 

meningkatkan kualifikasi pendidikannya, untuk kemajuan pegawai secara personal dan untuk 

kemajuan lembaga. Rencananya pada bulan Agustus 2017, dua orang tenaga kependidikan 

akan mendaftarkan diri mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga 

Administrasi Negara (STIA). 

 

TABEL 3.23 

JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YAN SEDANG STUDI LANJUT 

 

No 

 

Nama 

SMP SMA S1 S2 S3 Jumlah 

L P L P L P L P L P L P 

1 Via Octavianty - - - - - 1 - - - - - 1 

 Jumlah - - - - - 1 - - - - - 1 

 

Terhitung bulan April 2017 di lingkungan FPSD terdapat 7 orang yang berhasil naik 

pangkat, masing-masing dari Dosen Departemen Pendidikan Tari satu orang, Dosen 
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Departemen Pendidikan Musik dua orang dan Tenaga Kependidikan dua orang, sedangkan 

yang naik jabatan ada lima orang, masing-masing dari Departemen Pendidikan Seni Rupa satu 

orang, Departemen Pendidikan Tari satu orang, Departemen Pendidikan Musik satu orang 

serta dua orang Tenaga Kependidikan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai 

berikut: 

TABEL 3.24 

REKAPITULASI KEGIATAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DOSEN 

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

No 

 

Departemen/Prodi 

Naik Pangkat Naik Jabatan 

Dosen 
Tenaga 

Kependidikan 
Dosen 

Tenaga 

Kependidikan 

1 Pendidikan Seni Rupa 2  1  

2 Pendidikan Tari 3  1  

3 Pendidikan Musik  1 3  

4 Fakultas Siapa? 2  2 

 

Sampai bulan Juni 2017Dosen yang mengikuti pendidikan dan   pelatihan baru 

terlaksana di Departemen Pendidikan Seni Rupa. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

TABEL 3.25 

JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DOSEN 

No Departemen/Prodi 
Jenis 

Diklat 
Jumlah Instansi Pelaksana 

1 Pendidikan Seni Rupa Penulisan 

Jurnal 

Artikel  

1 UPI 

2 Pendidikan Tari - - - 

3 Pendidikan Musik - - - 

4 Fakultas - - - 

 

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 

Dosen sebagai tenaga profesional, diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruantinggi sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; 

2. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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3. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang 

menyelenggarakan program sertifikasi Dosen pada perguruan tinggi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah RI. 

 Tenaga Dosen yang saat ini bertugas di FPSD sudah seluruhnya memenuhi sertifikasi 

Dosen, kecuali dua orang Dosen yang berstatus sebagai Pegawai  Tetap (PT) UPI dan dua 

orang Dosen dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) hal tersebut merupakan kondisi ideal 

yang membanggakan.  

A. Penerapan Sistem Peningkatan Kesejahteraan SDM 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang merata dan adi, baik 

Dosen maupun tenaga kependidikan, UPI memberlakukan sistem remunerasi. Remunerasi 

adalah pemberian penghargaan finasial kepada para pegawai, baik PNS maupun PTT atas 

kinerja yang diberikan kepada universitas. Adapun tujuan dari remunerasi ini adalah untuk 

menyejahterakan pegawai serta memberikan keadilan. Remunerasi ini adalah sebuah 

keniscayaan karena sudah diatur oleh pemerintah, dan akan berpengaruh terhadap penilaian 

AIPT Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).  Adapun komponen remunerasi adalah sebagai 

berikut: 

1. P1. Pay for person yang terdiri dari gaji, tunjangan kelurga, tunjangan kesehatan, 

gaji ke 13 dan uang makan. 

2. P2 Pay for ferformance yang terdiri dari tunjangan berdasarkan kelas jabatan, 

tunjangan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum. 

3. P3 Pay for ferformance terdiri dari insentif aktifitas, kehadiran, lembur dan 

kegiatan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 

Di lingkungan UPI peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pembayaran tunjangan 

manajemen, remunerasi, insentif tahunan, uang makan,  honor pengelola keuangan, gaji ke 13 

dan 14 bagi PTT. 

 

   b). Pengembangan sarana 

Berbagai kegiatan yang didanai RKAT FPSD, diperuntukkan untuk menunjang 

berbagai layanan di lingkungan FPSD, guna keterlaksaaan layanan akademik 
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dan kemahasiswaan dan layanan lain pada umumnya. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan Subbag Umum dan Perlengkapan FPSD baik laingsung 

maupun tidak langsung, di antaranya sebagai berikut: 

 

1) Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan alat sederhana dan peralatan kantor untuk menunjang layanan 

akademik dan kemahasiswaan dan layanan keperluan lainnya, baik untuk 

keperluan unit kerja fakultas maupun keperluan masing-masing 

departemen sebagain besar telah  dilaksanakan oleh pihak universitas. 

Pengadaan ini dilaksanakan pihak universitas mengingat alokasi dana 

pengadaan barang/jasa melebihi anggaran di atas 200 juta. Oleh karena 

itu,dilakukan melalui panitia lelang tingkat universitas. Pada tahun 2017, 

pengadaan barang alat sederhana dan peralatan kantor untuk keperluan 

fakultas didanai dari dana BPPTN-BH, sedang pihak departemen sebagian 

masih diadakan melalui dana RKAT Departemen. Sementara pihak 

fakultas melakukan proses pengadaan yang berupa pekerjaan-pekerjaan; 

di antaranya (a) pekerjaan pengadaan panggung serbaguna di taman 

depan FPSD, (b) pekerjaan perbaikan kursi kuliah, dan (c) pekerjaan 

perbaikan dan pengadaan pintu-pintu toilet. 

Daya serap dana pengadaan Barang/jasa yang bersumber dana 

BPPTNBH telah mencapai 100% dari dana yang disediakan sebesar 

Rp270.510.950 

Barang-barang yang diadakan yang bersumber dari dana BPPTN-BH 

selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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TABEL 3.26 

Pengadaan Barang Tahun 2017 

 

No. Jenis Barang Jumlah Lokasi 

1 Mesin penghancur kertas,  3 buah Fakultas 

2. Kamera Canon EOS 760D Body only 3 unit Dep Seni Rupa 

3. Lensa Kamera, Canon Ef50mm f/1.4 

USM 

1 unit Dep Seni Rupa 

4. LCD Proyektor, EB-965H 1 unit Dep. Seni Musik 

5. Printer, Workforce WF-7611 1 unit Dep. Seni Musik 

6. LCD Proyektor, EB-945H 2 unit Fakultas 

7. Televisi 43” Samsung TV Led 1 unit Dep. Seni Tari 

8. LCD Proyektor, EB-X300 2 unit Dep Seni Tari 

9. Laptop, HP Busines Pro Book 430G4 1 unit Dep Seni Musik 

10. Kamera, Canon EOS 13000D Kit 2 unit Dep Seni Tari 

11. Lensa Kamera, SIGMA 17-50mm 

F2.8 Ex 

1 unit Dep Seni Rupa 

12. Lemari Besi Arsip Pintu Ayun Lion L-

33 

7 unit Fakultas 

13. Lemari Filling Kabinet Modera MX-84 7 unit Fakultas 

14. Air Conditioner Sharp AC 2Pk AH-

A18SCY 

3 unit Fakultas 
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15. Tangga Alumunium Krisbaw 1 unit Fakultas 

16. Kursi Tunggu 4 dudukan Hanko H-

055 

4 unit Fakultas 

17. Lighting Kit Visico VT-200 1 unit Dep Seni Rupa 

18. Speaker Aktif 15” Hupper 1 unit Dep Seni Tari 

19. Microphone Samson Microphone 

Dynamic  

6 unit Dep Seni Tari 

20. Lemari Pakaian Olympic Premium 3 

door CS 

1 unit Dep Seni Tari 

21. Laptop Asus Rog Gl552 2 unit Fakultas 

22 UPS ICA 6 unit Fakultas 

23 Digital Mixing Consule 1 unit Fakultas 

24. Megaphone 1  unit Fakultas 

25 Level/Peninggi Panggung 10 buah Fakultas 

 

2) Penyediaan ATK/Barang Persediaan. 

Penyediaan ATK/Barang Persediaan untuk keperluan tupoksi/operasional 

fakultas (FPSD) dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang terdapat 

pada RKAT yang bersumber dari dana NONPNBP/Rutin dan dana BP-

PTNBH. Daya serap dana penyediaan ATK dari dana NONPNBP/Rutin 

sudah mencapai 100% dari dana yang disediakan sebesar R60.000.000. 

Selain itu,  penyediaan ATK/bahan persediaan FPSD yang bersumber dari 

dana BPPTNBH sudah terlaksana pada bulan September 2017 dengan 

jumlah dana sebesar Rp49.356.550. Capaiannya sudah mencapai 100%. 
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3) Peralatan dan Pemasangan Jaringan 

Kegiatan yang berkaitan dengan jaringan, meliputi jaringan internet, 

jaringan listrik, dan jaringan instalasi air bersih. Kegiatan yang dilakukan 

sampai dengan pertenghanan tahun ini di antaranya: Penyediaan hotspot 

pada beberapa titik, perbaikan jaringan internet dan instalasi listrik dan 

penyediaan kabel-kabel sambungan, terminal listrik, dan perlengkapan 

soundsystem, serta intalasi pamasangan LCD proyektor pada ruangan 

pertemuan dan ruang kuliah. Selain itu, anggaran tersebut digunakan juga 

untuk penyedian lampu-lampu ruangan kuliah, lampu koridor dan lampu 

lainnya yang mengalami kerusakan atau perlu digantikan karena lampu-

lampu tersebut dalam kondisi mati/rusak. Anggaran yang tersedia sebesar 

Rp16.500.000. Daya serap anggaran tersebut sudah mencapai 100% 

4) Pemeliharaan Kendaraan Dinas FPSD 

Kendaraan dinas merupakan alat transportasi untuk menunjung keperluan 

pimpinan dan keperluan dinas operasional laiinya. Di FPSD terdapat 2 

buah kendaraan dinas yaitu kendaraan dinas dekan, dan kendaraan dinas 

operasional FPSD. Dalam proses pelaksanaannya mobil dinas tersebut di 

gunakan untuk layanan operasional pimpinan, dan operasional fakultas. Di 

antaranya dalam layanan: 1) Pengantaran dan penjemputan pimpinan 

dalam tugas kedinasan, 2) Penjemputan tamu-tamu kehormatan dan 

antara jemput, seperti kegiatan Visiting Professor, kegiatan penjemputan 

tamu asing BIPAF, 3) Kunjungan dinas/kerjasama ke luar propinsi 3) 

Layanan kegiatan seminar, 4) kegiatan sosial, dan 5) kegiatan-kegiatan 

dinas lainnya.  
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Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dekan dan Operasional FPSD meliputi 

pengadaan bahan bakar kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan, 

dan biaya perbaikan/servise kendaraan.  Daya serap anggaran untuk 

bidang ini telah mencapai 100%, dari anggaran Rp24.600.000, dan di 

dalamnya terdapat transport untuk servise kendaraan dinas FPSD, dan 

transport lain yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas. 

5) Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan 

Permasalahan yang sering terjadi adalah masalah kebersihan, karena 

selalu mendapatkan perhatian pihak umum, karena kebersihan itu sangat 

terlihat jelas kasat mata adalah hal menyangkut kebersihan, keindahan, 

dan kenyamanan lingkungan sekitar. Penanganan kebersihan lingkungan 

di FPSD secara umum dilakukan oleh Cleaning Servise sebagaimana 

yang telah tertuang dalam kontrak perjanjian. Wilayah lingkungannya 

terdiri atas zona gedung FPSD yakni 1) FPSD-A, bersama dengan FPEB, 

2) gedung FPSD-B eks-FPMIPA, dan 3) gedung FPSD-C a bersama 

dengan FPBS. Dua gedung dalam kategori gedung lama yaitu gedung 

point 1 dan 2. Asepk kebersihan yang diperhatikan secara umum dalah 

kebersihan lantai, toilet, dan kaca-kaca serta aspek lainnya sesuai dengan 

kontrak kerja yang telah ditetapkan. Fokus Kebersihan, Keindahan, dan 

kenyamanan di lingkungan FPSD UPI  dalam prakteknya yaitu lingkungan 

luar yang berkaitan dengan tumpukan dan pengangkutan sampah-sampah 

untuk dibuang ke TPA yang dibantu oleh Tim kebersihan UPI dan upaya 

penataan lingkungan FPSD menjadi hijau-berbunga dengan menempatkan 

beberapa pot tanaman/bunga sehinga lingkungan FPSD menjadi 
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lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain itu, anggaran yang tersedia 

digunakan untuk membantu penyediaan alat-alat kebersihan, seperti  

keset, sapu, pengki, tempat sampat dan alat kebersihan lainnya. Anggaran 

yang disediakan selama tahun 2017 sebesar Rp7.000.000, dan 

prosentase daya serapnya sudah mencapai 100%. 

6) Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

pegawai dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan FPSD 

Universitas Pendidikan Indonesia salah satu kegiatannya yaitu dalam  

bentuk keguatan  silaturahim dengan berkegiatan keolahragaan dan jumat 

bersih. Kegiatan ini melibatkan unsur sivitas akademika FPSD, unsur 

pegawai, dosen, dan mahasiswa. Pendekatan-pendekatan silaturahim ini 

senantiasa dilakukan dengan menyediakan konsumsi dan penyediaan 

alat/bahan olahraga permainan berupa olahraga bulutangkis, Bola Volly, 

tenis meja, dan olahraga lainnya. Dengan bersilaturahmi dan berolahraga 

diharapkan terbentuknya rasa kebersamaan dan meningkatnya etos dan 

kinerja pegawai di lingkungan FPSD. Anggaran yang tersedia selama satu 

tahun sebesar Rp6.000.000, dan prosentase daya serapnya mencapai 

100%. 

7) Pemeliharaan Peralatan Kantor (Alat dan sarana prasarana) 

Anggaran dana Pemeliharan Peralatan Kantor (Peralatan, dan sarana 

prasarana) di lingkungan FPSD UPI telah digunakan untuk penanganan 

pengadaan kran-kran air, lampu penerangan, pengecatan, penggantian 

handel-handel pintu yang rusak dan pembelian keramik lantai dan keramik 
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toilet. Dana yang digunakan untuk pekerjaan tersebut mencapai 100% dari 

dana yang tersedia, sebesar Rp7.400.000.  

8) Biaya penggandaan/Fotokopi rutin FPSD 

Salah satu layanan Subbag Umum dan Perlengkapan FPSD Universitas 

Pendidikan Indonesia yang sangat penting adalah memberikan layanan 

operasional untuk kepentingan jalannya administrasi perkantoran, seperti 

layanan penggandaan atau fotokopi data/berkas yang berkaitan langsung 

dengan tugas-tugas kedinasan yang ada di lingkungan FPSD, pengguna 

layananan jasa potokopi adalah semua unit kerja yang ada dilingkungan 

FPSD. Sampai dengan bulan Desember 2017, prosentase penggunaan 

anggaran untuk itu sudah mencapai prosentase 100% dari anggaran 

sebesar Rp22.800.000. 

9) Langganan Koran/Media Informasi 

Salah satu media informasi yang diberikan kepada sivitas akademika 

FPSD UPI adalah dengan memberikan dan menyediakan media baca 

koran Pikiran Rakyat. Prosentase daya serap anggaran langganan Koran 

mencapai 94.40% dari dana sebesar Rp840.000. Terjadi prosentase tidak 

seratus persen, mengingat dalam perjalanannya ada proses kenaikan 

harga berlangganan, sehingga FPSD berlangganan Koran Pikiran Rakyat 

hanya dalam 11 bulan. Oleh karena itu, per-Desember 2017, terdapat sisa 

anggaran yang dikembalikan sebesar Rp47.000,-. 

10) Penyediaan Keperluan Kerumahtanggaan  

Cukup penting juga yang berkaitan dengan layanan kerumahtanggaan 

yang selalu memberikan dukungan untuk terlaksananya berbagai kegiatan 

yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja lainnya yang berada dilingkungan 
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FPSD khususnya dan unit kerja lain pada umumnya. Layanan tersebut di 

antaranya: penyediaan air minum, aqua gallon, aqua gelas, gula, kopi, 

susu, gas dan lainnya untuk layanan rutin dan layanan tamu pimpinan. 

Selain itu, kerumahtanggaan berkaitan dengan keperluan layanan 

kemanaan dan ketertiban lingkungan, penyediaan bahan/alat kebersihan, 

alat/bahan keperluan dapur, perbaikan kran air, bantuan operasional 

perbaikan jaringan listrik dan saluran air. bahkan secara khusus 

menyediakan tambahan dana untuk berbuka/sahur selama bulan 

Ramadhan bagi tenaga sekuriti dan pengamanan libur hari Raya Idul Fitri 

1438H, serta biaya keperluaan rumah tangga lainnya. Anggaran yang 

tersedia untuk kerumahtanggaan sebesar Rp37.950.000, dan daya serap 

untuk kerumahtanggaan sudah mencapai 100% dari anggaran yang 

disediakan. 

11)  Penggunaan Dana IGU  

Sejak Januari-Desember 2017 FPSD UPI telah merancang income 

generating yang diperoleh dari Jasa Penggunaan Ruangan yang 

digunakan untuk Sewa Fotokopi dan Kantin Jajanan Ringan yang berada 

di lingkungan FPSD UPI . Pendapatan per-Desember 2017 telah mencapai 

anggaran sebesar Rp15.000.000, yang dipergunakan untuk keperluan 

operasional FPSD. Anggaran tersebut telah terserap 100% dari anggaran 

yang tersedia. Penggunaan anggaran tersebut adalah digunakan untuk 

pemeliharaan dan perbaikan computer PC yang mengalami kerusakan dan 

penyediaan beberapa UPS untuk menstabilkan daya listrik komputer-

komputer di lingkungan FPSD, walaupun penyediaannnya masih terbatas. 



76 

 

Salah satu penyebab kerusakan komputer PC itu diantaranya karena 

terjadi mati listrik secara mendadak. Sehingga dengan disediakannya UPS 

diharapkan Komputer PC tidak terjadi efek kejut ketika terjadi aliran listrik 

PLN yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut.  

12) Pekerjaan Perbaikan dan Penataan Laboratorium FPSD oleh 

Universitas 

Sesuai dengan usulan fakultas yang disampaikan kepada universitas sejak 

tahun 2017, maka UPI telah merealisasikan usulah tersebut berupa 

beberapa pekerjaan sebagai berikut:  

a) Pekerjaan Penataan Studio Patung 

b) Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Ruang Orkestra Departemen Seni 

Musik 

c) Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Ruang/Studio Gamelan 

Departemen Seni Musik 

d) Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Toitel Lantai 1 Gedung FPSD 2 

e) Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Pintu Gerbang dan Lobby Gedung 

FPSD 1 

f) Pekerjaan Penataan dan Perbaikan Pintu Belakang Gedung FPSD 1 

 

Semua pekerjaan itu dilakukan dalam koordinasi  pihak panitia universitas 

dengan menunjuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan 

kontraktor pelaksana. Penunjukkan para pihak tersebut dilakukan melalui 

lelang tingkat universitas. 

Usulan fakultas lainnya yang telah direalisasikan pihak universitas adalah 

pangadaan 15 unit Komputer PC+Wacom yang dipergunakan untuk 

keperluan Lab.  Departemen Pendidikan Seni Rupa, dan alat musik 

modern Timpany yang dipergunakan untuk Departemen Pendidikan Seni 

Musik. 
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6. Kebijaka Pengembangan Tatakelola Universitas yang Sehat dan Akuntabel sebagai 

Perguruan Tinggi Otonom Berbasis Sistem Informasi yang Teregistrasi 

Dalam rangka melakukan tata kelola FPSD, maka ada beberapa kegiatan diantaranya 

perencanaan dan pengembangan kelembagaan; penyusunan program dan anggaran 

serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 

- Pengembangan FPSD dilakukan dengan melakukan upaya pembukkaan Prodi 

Desain Kumputer Visual (DKV). Proses pembukaan saat ini sedang menunggu 

surat keputusan dari Rektor UPI. 

- FPSD senantiasa melakukan upaya agar proses manajemen dapat berlangsung 

dengan menjaga integritas dan akuntabel, Proses penerimaan pegawai dilakukan 

dengan seleketif dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh UPI, 

sedangkan dalam pertanggungjawaban keuangan senantiasa berusaha untuk 

tepat waktu, jujur dan sesuai dengan ketentuan. 

- Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan dengan melibatkan 

selruh pimpinan unit kerja, serta sesuai prosedur yang telah ditetapkan, hal ini 

agar seluruh unit ikut bertanggungjawab terhadap rencana yang disusun serta 

dapat melakukan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. 

- Pimpinan FPSD senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap 

kegiatan yang dilakukan maupun penggunaan anggaran. Kegiatan tersebut 

dilakukan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik 

serta sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan. 

B. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran kegiatan FPSD pada tahun 2017  sebesar Rp 4.114.046.000,00 dengan rincian 

sebagai berikut: Dana RKAT sebesar Rp 4.013.046.000,00, Income Generating Unit Rp. 

21.000.000,00 dan dana penugasan Rp. 80.000.000,00. Adapun kegiatan yang 

direncanakan sebanyak 6 kebijakan dengan 169 kegiatan. Besarnya penggunaan 
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anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RKAT tahun 2017 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Anggaran kebijakan Penyelenggaraan dan Pengembangan pendidikan yang 

berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi 

keberagaman sebesar Rp. 1.141.519.020,00, dengan jumlah target kegiatan 66. Dari 

jumlah anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 1.139.157.870,00 atau sebesar 

99,79%, dengan sisa anggaran 2.361.150,00 sedangkan dari jumlah rencana 

kegiatan 66,  terlaksana 66 atau tercapai 100%. 

2. Anggaran kebijakan pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang 

keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran 

nasional, regional dan internasional sebesar Rp 495.930.000,00 dengan target 

kegiatan 5 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut, terserap Rp 490.176.662,00 

atau sebesar 98,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp 5.753.338,00. Sedangkan 

dario terget lima kegiatan tercapai lima kegiatan atau terlaksana 100%. 

3. Anggaran kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian pada 

masyarakat dengan menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang 

ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan displin ilmu lainnya untuk 

memberdayakan masyarakat  sebesar Rp 129.840.000,00 dengan daya serap Rp 

129.840.000,00 atau terserap 100%. Sedangkan jumlah kegiatan yang direncanakan 

sebanyak 5 kegiatan dan dapat terlaksananya seluruhnya atau terlaksana 100%.  

4. Anggaran kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan 

untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan 

alumni sebesar Rp 268.318.980,00 dengan daya serap anggran Rp 268.318.980,00 
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atau terserap 100%. Sedangkan dari jumlah 23 kegiatan yang direncanakan,  

kegiatan seluruhnya terlaksanana atau terlaksana 100%. 

5. Anggaran kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana prasarana, 

dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan 

Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas terdiri dari 

anggaran murni RKAT sebesar Rp. 1.942.813.000,00 dan dana Income Generating 

Unit (IGU) sebesar Rp 21.000.000,00. Dari anggaran RKAT murni kebijakan lima 

tersebut terserap Rp. 1.906.810.590,00 atau 98,71%, dan jumlah anggaran yang 

tersisa Rp. 16.001.410,00, sedangkan dari anggaran IGU terserap Rp. 12.000.000,00 

atau  57%, dan tersisa Rp. 9.000.000,00.  

6. Anggaran Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai 

perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi sebesar Rp. 

54.626.000,00 dengan daya serap Rp. 54.626.000,00 atau 100%, sedangkan dari 11 

kegiatan yang direncanakan, seluruhnya dapat terlaksana atau 100%. 

7. Anggaran penugasan sebesar Rp. 80.000.0000,00 dapat terserap seluruhnya 

Rp.80.000.000,0 atau 100%. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari jumlah anggaran Rp. 4.114.046.000,00 terserap 

4.080.930.102,00 atau 99,18% dengan sisa anggaran Rp. 33.115.898,00. Adapun uraian 

lengkap mengenai besaran anggaran, daya serap anggaran, sisa anggaran, jumlah 

kegiatan dan keterlaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2 lampiran laporan ini. 
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    BAB IV 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di atas, pada umumnya rencana capaian 

indikator kinerja utama di FPSD pada tahun 2017 dapat tercapai, demikian pula halnya 

169 kegiatan yang telah direncanakan di dalam RKAT tahun 2017  dapat terlaksana 

100%, serta apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016 terdapat 

peningkatan. Ketercapaian ini tidak terlepas dari upaya bersama Pimpinan Fakultas 

Pimpinan Departemen, para Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Mahasiswa.  

Dari 23 indikator yang ditetapkan oleh UPI, FPSD menetapkan 21 indikator sebagai target 

tahun 2017. Dari indikator yang telah ditetapkan tersebut, pada umumnya dapat tercapai 

dan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 terdapat peningkatan, selain 

kegiatan tersebut FPSD juga melaksanakan kegiatan persiapan pembukaan prodi baru 

serta memanfaakan dana yang bersumber dari Income Generating Unit (IGU). 

Anggaran yang bersumber dari RKAT tahun 2017 dari rencana Rp 4.034.046.000,00 

dapat terserap sebesar Rp 4.000.930.102,00 atau 99,18% dan dana yang tersisa sebesar Rp 

33.115898,00. Dana pengembangan yang digunakan untuk membuka prodi baru sebesar 

Rp 80.000.000,00 terserap seluruhnya atau 100%, sedangkan dana yang bersumber dari 

IGU sebesar Rp 21,000,000,00 terserap 12.000.000,00 atau 67,14% dan dana yang tersisa 

sebesar 9.000.000,00 yang akan dipergunakan untuk kegiatan pada tahun anggaran 2018. 

      2.Strategi Meningkatkan Kinerja 

Untuk mencapai target capaian yang telah direncanakan pada tahun 2018 di dalam IKU 

2018, serta untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan 

di dalam RKAT tahun 2018, FPSD akan terus menata manajemen baik sumber daya, 

fasilitas serta melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk alumni dan 

pengguna lu;usan, FPSD juga akan terus mendorong para dosen dan tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan baik melalaui Pendidikan formal 

maupun mengadakan berbagai workshop, mengikuti seminar, pelatihan serta kegiatan 

yang dapat mendukung kemampuan keterampilan. Pimpinan juga akan terus berupaya 
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melakukan bimbingan dan pembinaan sebagai upaya meningkatkan motivasi bagi dosen, 

pegawai dan mahasiswa untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang. 

 

 


